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 یه

 ۱ باما

 ۲ زا فرج

 . منم
 ۱ يمنا

 ۱۹ ۳ تایل

 "۹ يم ترت ادا نرل

 2 مک وہ 7 4

 ه. بسپار
 ۵ اس ےس یکے یز
 ar اتنگر دا الا

 +. نمای هیدن عیب
 ۵ تی, رک الضال اضف

 ۵۹ 8 عرب ی اخر نوح

 ےک روک کک
 ٢ تلہ[ زت نیو

 .٦٠ یک رادصِذ مک

 ٦٦ کدر اے ےس ں وز

 ٤ نایدربم سی نکات

 و

 ٠ را "یل ا لارا تدمر

 5 مچ اد درد اک
 نیک رب
 م- نزن یک تر الا سو
 ہا مما پلس

 ۳ اس لا را

 ۰ دیک ںی ےس ےک وطہرک
 - عاطع اکا ہد ناشر دا

 7 لام کر کر عن
 ھم۸ ین رکی کشی ےس سردی

 ۱ شاد یک شش
 1 ترذعمر اظ 1 دالا

 ۲ ار نیس یو ھی
 ۰۰ برلضمز ںیم لزتممز سمت رح

 ۹ 7-7 بصر لت
 ۹ ہلا اک پ9

 ۹۹ تعول کا NNE را

 ۱۹ ہلازا کن ارد تابش رن



 تیا 1 بلر ر
 تالا ںی ےسرا ےک کت زت

 لید لل 8 دلا ونگ ن ای
 ںیم رم ت لکت م ےن

 قر ںیم نم سس مزا دا ی اک
 ۹ مس جر
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 د نا ےک غ یز یا

 تک مار را

 کر
 نیک مو ٹدانکیدوب

 منم یر
 کرو طز تا ار کل اما ےس ںرکرا

 زرار ر ر را
 ایز اروا

 تک کارو 2

 زاری عد

 ید ذی
 مدح را یم

 تیم
 قاردا ترش ید
 تیم اب ناتن رولت
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 هچ سردی بس یمن
 ناو
 تیافد یل کج

 ےس زامم یم مولع صان ید زار ۶

 رایعم کت صا
 لګ ت روا تاز لا

 تربل ید دوار کلام

 ران کن رایج نم با

 ہزاورد راس ںم ند سا

 ی لر ها ایم کم

 تدالو کد ی یم تز

 نیر کہ تس
 ۳ نو یی تت
 روصل 14 اس یم سب | قاسع

 ل

 نالما ام ٹ سرایت
 راک رپ تیر ہدع

 ےچپ فر رہ ہری با

 راعو کس کد ب کا
 تراش

 نسف نا |
 ریز ں ات
 ہیرا ت یم



 ۳۷ ری یلافا
 ۳۳ ترابع یر

 ۲۷ , کل 17 ۳

 ۲۹ جات سررب زا تبا
 ۳۹ دص لاس کا تری

 ۳۲٢ نو الطص روا یل لال

 nt نہ کیک یم ںوٹرا
 ۷4 ترارالا ےک ےن لا

 ۰۸ سم سید رک یکر ؛ لاک

 ٣۴ ال ع تیلور
N۴۲۴۹ دم  

 صان اکے تر روس
 ۲۳۳ ہرا رس لوزنڈاز

 ۳۳۹ عرق هرس

 ۹م رعد کز لرم
 ۳۳ بین تم
 سش
 ۲۷۲ نک اع لل

 rer ےہ مال اعلام )ر

 ف 7 اش یال

 و
 : ۵ 7 ہا 7 7 مک

 ۱3ام لا سهام بلا
 ۲۵۲ ار کر کش دا ےک نگر کمر

 دور  نماد کف اصن یکم نشو

 ہجر کر شےےک بس ںیم یگ
 ۔رگپےس یئاف ا کلا
 نادرمد ارو ایر تت در

 لیصفات ورم
 نالطصر یاس e ۷ڈ ردا رو

 ٹن ںولاھتتس
 مزا( تہ

 عازم مک
 رش ےس یسکارس ےری

 ناطعا اک لد لکم

 تر ا ند ل اک

 رغ یو تب
 عرش یر طا
 تمصتراب ےبباو یکم رم

 طمع
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 لاعرد اہ لا دو دع

 لیلا یزیب ی با بس

 ۔ ےس ایکت مم ام
 ۔ ےر ہدرکر ار مس

 راک شاک واج یر اکے وب ےس اعر س

۳۹ 

۲۹۰ 

 ۴۹۸م

 یک تر هوایی ۳7

۳٩ 

 ۳۰۳ - جلا لنکا یاب اک



 و
 ےس دل

 جامن ےس ترکی اک
 ٣ ےس اج ےک یل ا ا کان الس

 < تنهرصتم وان

 نا ی دابا

 rr هچ هراداامررر الخام ای مالس عا

 ۳۳ علاطم ین اکو نا

 ۵)۳ تیل ہر زاروا تررکر

 ۳۹ ترضف لرضو ےیل ےس امن

 rrr اوحد یں بدر

 rrr“ ست در ۰ رو فالح 1

 TT ےس فیل حج رس

 ۳۳۹ سرور حسب لا

 .r ےل کی ان ۷

 ۳۹ بنز دم عن لم ےک

 ۳۳۰ ار ,f ی

 ۳۳۱ عام سی نن

 rrr تم کر روا ا ہر

 ۰ ام پ نوع امی ضد لامع ا
 ۳۳۳ رک تی سرو

 ry ات ما ضیو
 ۳۳۵ لايه رض

 ۲۳ تہاج ض رات دع
 rra ۔ ںیترعود کت ہا

4 

۳۹۱۱ 

 ۔ ےب کی انک

 ^rr ےہ مرچ 1 پ

 re صقار ےر نر

 rm ج ارزو ر رسد یب ارس

 ۴۴ ےہ نر راک

 ۳۷ے لو ےن سب ایک

 ۸ٰ رص اک عا رم لون

 rra ترامط یرہاظروا نم
 ۳۵ ترابط نامجو لاعور

 ٠ ٣٥٢ یلاصردا یر تزرکت م
 :ra مک ؟ یر فنر وا اسا

 دس یادت عام "یک ایم
 واک رٹ سیل سما
 ٣۹ چپ نون کامل
 r ےس یال ۷ یر فن ترلارع

 ٣ ےہ کس کت
 raw ان حلب رای رادو ع ما

 نا ورک ادر یل وزا یل وفل ات

 ۳4 رایم اک دام شد تدامس ۱

pé.۳۹۱ فک اس ۸24  

 re مم ہل اردا تج ۷۱

 ص۰۴ لسان ایر خد یکن انب
 ' و4 اگل رلوسر ےک 7

 ۳۹2 ص ر رک ملا

4 9 



 من رک ٹاس ڈودوی ۱٣۰ ینا یک نب
 تر ود سنی شو مک
 ہک ناکاو قلع ےک تارا

 مه چ تالل
 ۳۹ ےس رک ر زرد

 ۳۹۲ نم سه رہ یر اض لا

 ۳۹۳ نام ےس را

 r زاغ ف یر وس سم لا

 م تیر قبرا لاا
 ۳۹۹  راعر ضب ۲ راسی

 ۳۳ نشر تری ۳ ےب ےس الل
 ہہ ےس اکا چلو لشکر
 9 لاکن اتیا

 م۰۹ مو لپ شر کسر
 ۲م رکا ۰ +

 ۲۰ وب رس ۰

 ۳ 1 مک ہیلع لسو روک

 | کر رم
 رال ۱ روا نم ٣ هام |

 کیے فا کیک
 سارہ ا۷س اد وایگاوس 4

 مقنعه کاج
 زر کرد
 لس »ترا لا
 ورک رم خب ںی بات هکر
 ر کو ترس
 از ید ترمیم
 رگ تم وال یت
 لات 7 ےل ےک

 ینا سیم تاور ی کر ا ۳٣۰ ی کپ د وو

 ناریل یا لیا | ۷۲ صقل کوا ے ترب

 ےب ٰیزتتف تیلو ترام | ١١ ںیہن طق تک رگ
 ۲ا نطر ع اروا کت ردت کد

 ۷۲۳ ےس لال یم تمام

 ۲:۲ روزه سو هات اب 7
 نب ےس یر الا 07 ارا ۳

 "1 یدالاکن نان

 ۷۳ ےس سمری! شا اج

 رادر عو ا
 ۔ےہ رطل لپ هر

 ےس رات او نل
 م ل رل کے می یش
 تک نک صاصت ن را

 تعال مٰ اف

 ج ® 2
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۵ 

1۹ 

۲۹ 
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 رل

 اٹ
 "۴ هل رسا

 »۵ دک ارو یس ل ورا

 یس تر اکو
 4 تام یا فض ںیم نیشن

 ۹ ںیم ار زراچ

 دو را یکی رد تور رم

 رہ. سہ
 5۲ رات اب ۳ ےل 7

 و دام | بز هی هک فک

 ھ4 ۲ اراد رطب اض ں م )ا ^a ےس لات ا۷ک بس ا أ۲

 هد یول | بو  ںیرپدزرپ لایا ا
 1 باضناک روپ ١ ٭٭. ٠ لاصروا اردا نزلا

 88 تونید | م فرس ۴ ن اروا درب ےک

 arr تالاس سم مسن راه | مج ہنی ار نزا

 تی تاع ںی اکا دلب | مه زن لات
 7 کدر کر کل وداد | م سط برا
 ara ےہ لاک لاس نک لک ۷م ماسی طو اد

 نہ کر رر ہرارر ا یرافر کے ےس ارسلت

 همان ی راپ | ۰ لعاب ید تشک کام رز
 بد تنی مپ | * یز ںیم س ترار
 N ےہ ںیم زا ئز الدر

 مے دات
 j ےہ یانگ
 ۷ نیس دا یک لر

 ۳ سم 2 ار رت اوز و دع

 ٣٣ راو یب کس لماس

 1 ںیم السر تمل و
 هج تابان سم دو
 ٭۳ ںیم سا نر کف اوم زر ات لام

 ہہ ںیم لٹ یگ ںی کچ
 ٠ لام یار نزا ےن رر
 ہ١٣  قالصاروا رل قرر لد وپ

 اا تسای صدا ناف | ےتم یر نل حریم
 ۹ شکل کت سا رد نیر ۳۹ اد دل

 ۷ چنا | هم جت ما



 نا سلام

 ۹ فر لکی رہ

 ین زا آب دب رخ
 “at نزا ات داعش

 ۵ طناب ار

 اج تارت ےک رج ںی تلک یادم
 ھ۹۷ ی

 هه زر تیز

 تک
 ہہ ریس دوم فرصت اد
 نم یر کت کام کول رح
 هم ورکراور ا
 و نانا راد سش اف اراض

 فوم زدیم
 ۵4 ےس و راع ل نی ام

 اص الخ اردا راک

 ٠ هی وز رخ
 ۵٥ ناص کت ا ارا

 دہ ریل خ لک
 ھ٢ وتر

 ھ٦ رام ری 4 لس تم" ۱

 ھہہ ( جت ل ام تم 1

 ۵ مش جار را رش یک تک

 نا نارد نیو تد

 ۵٩۲ ٗت لادن تیس فال

 a ۰۰ ؟تیوز ست تر

 نرل تسلا تار

 نیز ک رپ مم
 یاری لام رک اشک زر کلن 2

 لر

 تالار کر ےس آے د اصن ہور

a or 

 زر اس ایر ور

 تن و تسرر سر و

 پاک د ےک نام
 ناسا تصدی ا ںی لی
 ١ ٹک ام لٹر یک تنام
 14 یک رجم ۱

 رگ بستم
 27 دا اراد داع

 هر ارد رخ ام

 یا
 یاد کو رم تک اس یاب

 < ےس ےس سیم
 طی ا ق الغا مت
 یار روا تسب ے لہ ےک ا
 دار ب اح مار

 له ہر یس

 تان نور تا
 لض دار کر
 نریم نام لا تا



 ےہ غ کت کا کا
 هه طاطا وردا الخ .
 ٣ ےس ری لک یا

 هم رشا لاسو ر نازک تاک

 1 مو کره اب لک
 اه تیوضفرا ترینر موی

 18۳ هدر س ل ولر

 8 یو کر مٹ دہ
 وه را کر رک اتمی

 ۹۹. ریو ا سکت دام نا

 ۹۹۳ تعلیم شا کوین

 ٦٦ نا همتی تبع
 قالا را ۷با
 ٦٦ داری را ےل 2 السا

 و ای ابن دا ید
 4 INT E لب
 تور نی نی نبات لر

 دز را لای کت

 تم 7 24

 ترول اس کر و

 2 ۳ رک سرو ال لس

 1۸ ر اس ےس ڈر

 , ile) زور وک
 یمنی س یورپ

٦٦ 

٦٦ 

 لاکر لا نب ترام
 ریا هم

 هشت ودر
 لات بی لرد
 تل سو بطخا رب دم

 ٹپ ماما تب تا

 ےہ ںیہن ن ایر ےک ہت لرصت
 نرا تر سو تا

 شم 7 یراصلددرا

 یارب جاسک
 طا کت تیر دم

 نام الا بس

 رد زر اس هر

 اور تیاتر
 SE اب سم شب تصح

 لن 3 درب ےک یی
 ےن اک ف مترا

 نایک
 مور تلخی راس
 ےس “کت دکن اد از
 لرد ی اکا اک آرا ےس سالہ
 انا یکے سیال کر ۳4
 ۔ ےےسسراضن سم لو ناما
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 باش
 لیس کن ید کت شما ںیم سرکہ لج کنش ماری یم
 بصمےکس الا للع ترامشروا تقیماوت بحماینز یس ای رک

 بحاص نادم تیرا ںیم وا مازتحا هص لات ۷ کر توپ لی

 ناسلخ وپ لو نس یم تصعاشا یکن آر یک نج ںوہ اک ب وش ماہ ےک

 ۔ ےس یر و ہتسارآے ےس تخ ایط ر وز لج ے ےس یہ ابو

 ناروا هک مات ارکر یخ رم سا ےک نا ترش کے یہ ام

 ۳ [2 نیسان ولر را کل ایم اک ےک ترض آہ وا اینو ےب ےک

 ارگ دات
 رس نر تایمر



 و
 ۳م

 2 نا راگ

 ر س دا مس

 زاآارض”7 ۰
 لر یلس رج موم اب تب « مری یب ال نک یگ مالساد هرعو تیر

 رب سرا اٹ لاش لب سجا کن نام وز نم یک ستم
 لا سیب هاب لب ںیم تمرض کپ امرا کس ا دعب ہا جوا با رب اش
 رخ نر میل کک بح اس نخاع ایا ےک ازار آ۔ قرار فست هد ایز تی"
 رود ےب ا۲ ےس ےک ہیں یر کپ توم بحاص یگاع ۔اڈب اج تم کر ترقن یک

 لار راس ت تک ود ےک ب حا ی اع زات از لرز ازور مالی
 دلو کس رس شرف کریم نرم یک ابرار خب گپ

 نی ںیہ ےتیف ہرہپ ےڑکڑ اپ تسرب لج فرم ںوراچپ ےک سا۷ ےہ لپ ید "کول
 ےہ وں ےس طض رغب

۶27 
 ںی تم کیک نیر سر

 ےس تن کن یر کی دددعب اصلي طارمی راس له سان کل ککے ا

 تسلیم بس نور هنری هر اپ خسرو یر
 لرفسورپ هرزقک غیر اه تن لب حاص لا روا تم کت وب امام لرز ای

 تی راطز زعم ۔ایک نھی ہدجع سیم رن صوخرم ےس بایحارد ار اوس زاید رب هک
 رکا سارک رپ بیصن ترامس یکساں امہ ی ہنر راج یک انب یم کا مح سم
 لورم هراس یکے حا زور ر روا اگه ان رایو ےس نانی یب بلف

۲ 



 هرا

 تیبا را ]نره را ا بہ سم تا اف معاملے

 کا 1 لاین بم لد ےہ توس . بیبر راپ رک ل ودیر کت شدرو ا ےس وہ ام

 ےہ ےن سا کرک ہوا لد ےس تاک را ںی لا تام ا
 7 شر فک م ےل جب بے تراک ارگ اراک سر یکں کو یکا کے جس

 ,ںاتترە/س ا ںی ےس رس نو هل ےک بنا نرم درو کا نر

 بک کش ۷ کہہ مہا کابل ںی ےک رک رت ںی اط بہ ں یر ےک
 رجب ےس ابر یراط تیفیکلر جد رپ حررر ما گرہ یر و

 د زر تی انا یر ر ددا ۔ اڑ رو مط کت الحا د اشا ےہ لرم ےل ۷ تینا رب ز چی
 (یرازگت ار هی زددزم کلی حس تان یارب دام ےس تراک اد قر شر لدزا زارگ

 رر و 0 0 2
 هناوط گه سست عکس تداوم له گلا دی زار دا

 ید سار فر کم ےس ںولداد کر کی )هک مارا رب تفرز ےس سسر
 ےلاو ےن بر ںیم رے رب نوروز دان - تو اور نس مپ تیز ست

 یاسر ا لرو رک ن را ےمااس ےک را سر | .۳ که کا

 کرک ۳ - یر سن هستم خب یا گربه رزم ار کس تاک
 ایت تسویه رب سلف سد« جسم
 گهر باکره تی م مایک دردن امی ناک ےہ ثم
 اما م ےس یی صاغ یک وتسود نچ لابی رم یر ی درایو تا لد
 الی باس جم هک زني ںی نا یکے سو زرد
 وع نان بس ی دربرداس اگ اھ رر ند کا ارګ ریس لم

 ںیم ہین اب ےک ناتار شرار زع ۔ ایک زور ترک فر ٢ہر خاب ٠ ںیم کل
 آرا سرم ایگ رخ افسر دا نک بس تب روپ هدر ود یب ےتاع ید یملا ۰ ایمان

 شی زار کد اپ کر مايع تیک یکم
 اپ یی ات الل دری دف تستی شرک لر زد ےس یت کی
 لود ےک قرشردا ںو 7 لړ کر ومپک مو ہر کر 02 ےک پھ یک اکہ کام

۳ 



 بابک کد رو ممه ےب ننگ ار را تم نوا تای هرم ید را

 شد کاسیو ۱-یک اک هم هک تن رسد یک لا با
 هم حسب شیٹ ید ر ا لام رخ .ادر کیتی ےس سار کر لب
 رگ اف ں ایم عد دا نین Sool - ام بزز اذ رہ رب داور فرط که روک رم
 ےب م ید ایک کت هه مه تسلط ثب ینطص مر وارث رسا. ناو
 لابرآت اب راسا کب اس حفر لا ءانسب عار لا شرکت اب کپ اوز ےس ل إد
 را ےٰا یر سیم ہریرہ زن گرین هکر ر اور ےل ےک زم ےک ب یر
 تا تدریج چارتر يا فسخ
 را بام اقا قرض ام ید یہ ےھت هچ کند ےک

 لرز زاد ۷ رک اذا ےس مر ار تب دا ےس ےس ایر واور مدد ابا یار
 رییس بس ےک ت و سر دا یا زا نون اگر لک ےل بس ۱ ب7 ارو
 ےب یمن ےب رکی دی ردوا یکن مپ السو ددرد رپ سپ ۳ تر مارا کا
 را ونیز اش 7 | ضار رب عراف ےس السو ددرد - نت کما 2

 “کرا روا سم ےر تگ ر در ارلا لامپ - تسروطف اس اک او ےک کروا ہک بارت

 ۔ایگا تر کب را عزا لع سرا زی زا لو ہاو نواب کل درام السا

 عرف ےہ ا گم کم قب ی نجر پب ےک ز ان کرک ۔ یر زان تحرر د ںیم دک اب
 تربت ز ان - فن م ترم یا فن ناب لمس نادر گر رب

 ) یهر تر همش تیز کت راز کبک اصرار اوم بانج تیدملا
 لک مک ده ترا سرش ساکنان زور سرود
 رب ور تفرط لک سر ےک م ۔ ایکو ریت یس ےس کر ربط نخ سال مالا
 رپ تب عل اکا ہر ایپ ںی ہک مرغ را تراک ںی تا یک
 ناب سس بام کل ضن ب اجر وج ےک ےن کوا ورمع کہ در او انصلا نیم یم الت اون
 نباتی راد دکر ن کا رپ دار ںی تی رام نل یک
 ر٢ دار زا کر

 قالب نم نو هی اس هتساقو درب دا افسر نصب ا؟ لر می
۱ 



 ۹ ت ر 0

 ہراپ لا ام

 قلا بابا باس ت کر رپ ب نج داع کرم لک خب لش
 راج بحصر وسر (لرم چرا ا باح ‹ پحاصلر اطر ا بام« ص اسلا تزع

 ےک نبرد لات مرگ صان  بحاص سلف رج الا باب« بعاص مش املا
 نارد اےک مارد را اخر ار عام لر ت رک سید ےس کمر

 ا طرف رم راباطح ےس تاعا نسل وو ےسر اردا ےک بکا ناک اک
 تصزبے ہر ولادی حر شما روا فر ٰیفطصصررا « نیل رک را فرصا ب حام کد وب ےکز اف

 رک یا ام یی تیک ل اک تار

 رص ات یمرک رب بر یل بی مالا مما لوک / ضد نا

 بدم تک ۰ شک واتر رم صد نر ۲
 7 رخ لا ۳7

 ٹرک رل مے تلک VIIA ار سا زن اپ ریش مضر فو م

 دا
 رس نوید و ۱

 منانا تو اٹ رام لوا سا
 ملارد نیر پک ت با ل الد تیب ۲
 بز عرش جا ۳
 ہی نک ظف و ا رگ با ۳

 و یر ایل 2ا۸ ۔۵

 ند زنا جم : نص اء الا ٦
 ید ترم لا یو ها ا اش لا -

 لر باس زار تر نرل را - ۔ہ

 ین اب صدر[ تن لا نور ی رک - ۹

 ۔ یک ر اجلا تکا الو لا >

 و ن اربا ۷
 یی راد یس مالساا یخ ۲

۱ 



 و نت

 ہم

 "تو مرام فال سان لا کسب نماد نشر
 ایں یم یم یم حر سے ہر یک ےس سج ناروا ے سند وکړ کت ازای زہ نت
 رکے ایا ےن یر دا ابر لای ات ارل بک يک

 رم ےکر ہہ امن مے صیی رر ےک 1 سارا یر اصن و درمپ ےن سو ہلخ زا صرف رفت

 اظ نر ایکن الع ارد ایک ب۴ رر پ تس ایا غ: تشو ف توغر دغ از ز
 کاپ شاپ انے اس ںیہ اتم ےس سا۰ ایک مر کپ بلاخ سید اے جیب ںوہ یکے یم
 7 ۱ ۔ےص ںی ابر

 لے رس یل لسی لو ضر کے پس یاب ےس عار لع ت ردح رار طی ا کی
IIIA 

 سا ریل رش کان سا هر رٹ کیک
 7 ںیم هتل بیک اف ےس ایک وکرون اکے ا تاسرد ا ےک ےس ےن

 کارد اي تاعافطا ںی س ا کد عمب ےکاہر ۱ض تاعقاد ےک ں رتم لپ
 و« لیلا هو ۔ ےہ اسیر داس اک ؛ یم نت لجن
 ٠ لاتر تا اکے روپ ےل یک ورب اہ یک ےس ںی یلرگہو ا رداوت ا لوف
 ص ےہ کل نالا ےک اک ییا ل رکو ا اک راہ زرت ا
 2 تره ور تب ی نر کد آی رگ ت کا ی
 کو لس ع اتا ےک س نیب هد رد چر ددا

 مز



 جا نص لو

 ےک سا 2 روا ۔ں قر ر طه سر يا دا نو سن
 ےس سا راگ 1 | ام یه سس تاوام تل هو روا ےگل زہ کرک

 7-7 7 ۷٢ا کر نک رکن سے رد ار دا هک نو می بال

 درب نیسو ایک رپ نار ےس دا یک ت اب 0-2 | فار
 دا ایک الاد لردع ےس سا ایک صبا حارا ن زرت ےس تہ دا ارپ پارا

 رب بیم تیپ رس سا ید ترک: ارت ےس
 ( یاد نګ کد رت عابد ۱

 دون نیرو تو فام لک تارک ن ار کسب ب لطم اورد ا تادا سا
 ےل ی اوب حس ۱اک ار وا کاب ےس تافر عر دا کت اعیرع یل اسن؛ مرہ ا از

 ہرا رور وخ ن 0 ےل يک. سا زا رد لا ۳3 یا عرف پسرا یر ورم

 سینم رود یک ںیم تما اراک تفاهم تسهیل بد رم

 هر سب ےس واش ماخ کب ل ےن رک یہی
 رش اس روش زور ام اکشے نا اھ زوم یخ بر بیک ول اردو عرب

 هنر سا چارت ارگ خر سرا تارا تپه هر ۰
 ےالرج کر ایسا برا ۱۰۸ هنپ اس ان امد ےش و مکس سر رنو ر

 ۔ ںی راک امش ا اجعادح ل صارف دا عط انتم عئاطم ےک نت .اھت ڑی یم لیک ےس برع
 ززا ےل راہ ےل اور وا تامل یہا بر ےک اج لکی جب تھب یب ےس ںیم"

 اح رمو د کل اک زعم ےس تعالب و تماصف مکس اددا ٠ ےس زس ں یار سہتردا تام
 سس او سنا لپ یک رکا ںی اک امی رکود کیل ںی سیم یارک یبا
 رک ولا تا ےن اذ رو ارل رکن دف... نه لو ال حتی نم
 رکج سام ےن ےک ت راد ا وک ی دا ا

 روو ھا یوسی۷ جو روات اف سا عو سیم بلاوج ےک سجن اب زرواظافلالصصا ہو یل یا
 مس ناز کلر تر ناز کت ار زره نانو تم هک
 ترحب لاس رس رای ین بل ٣ا ل رمد یاب دا ایک ا ر تک
 رک ی ی شمس دو یت نا رپ سی

7 ۱ 



 5 4 نل

 رگ نود ےب یک یم ۔ یم یک ھم نم ناز سک ہل رد از لیک
 را سی تمامی هر ںیم نیوطسم ی لام تزوحر جم ےس سض ناز ہد کا
 کس کل رکی لخت الا لا هان سن ار دز کتبر تان یک
 لا ےن سجی کد کرا د ایپ کس نر نح یری ی و ںی ایک سر ۱ ثالفرب هچس

 کی ردردا ےہ مد نغلوظ رد ا فرم فرح وک ں ررر کاپ کل رکا ٢ا ےس تیت
 ےس کا ےس تایر تکو هدر ازم دا ےس ناز ملز لعن سز رش
 تفسو ساروا نا ہک بلا سا« تابه سس سا لاط اساسا

 مات اپ فرم چتر ید بس کالا ب اکل رکان ی
 ر ل ب م اع یکایک ندا ںی اد تار را ۱ سا سيد دو رک

 ام اکیلا و دا ےہ لاک مر ماوس بجا يک ریتم بسی هد
 دپ ےک ت مکر ب ا یب ےک ےن دصدرکر مال امعا ءایس ےیل ےسیرکت دخل کس ا رکے 7

 ۔ ںیہ میز ف سات



 را 0 2 ۱ ایم

 ىلا تاس
 ۳ ےہ اک رخ ےس ات اپ ےیل
 ٣۳۹۰۰۳٣ ےب تر لم ت اذ کا

 1n (I) ( حل مر یل ارا دا نل باح

 ۱ے رپ باپ ےی ا
 ۔ م؛۵۷۶۶( ٤٤ٗ ےس ڑ از اکر شو ی تاک رنا

 ۱۸٠٤۴ ۴۹٣۳۲ ۸ مر

 0۱۳۸۲۱۹۲۸۱۱۷۵ ےس اکیلا ر ایڈ لف تددق + ترف

 .۲۹۶۱۰ جس لڑ اشد ردارافقاد تیلاع
 ۴ را تارا یاس

A ° ۳ ۰, 

 2ے ۵ رک ےسلاد ل ارو تک ت از للا

 ےس نام کل امعا یب تاللا
 of ےس یاو ںرتحسو تا: کرا

 4 ۱۸ ےیسالاو ننس ملا
E 

 صلاح ٢٥٤ء۷۳۰"
2... 

 چ لاپ روز امت ایل ۱

۹ 



 و
 درش

 بم مم
 را

 تمرر و تس ار را

 ۴ باب ارگان لا
 ۹ ےک اند ر ےس د ن تدا
 ۹, تراک لم ایک

 ۱ ےب ولت ب رک لثه تیرا یر
 ٠۴ مار میا با یے دز کس تیمار

 ۳ هم نام درد رم ارم را

 ٣۳ هچاپارل سورس ید بال
 ۳۹ ےس ۷٣ا تد الرق وت

 سربرگ نصیب ہدایز ےڑلا

 ٹر و علا

 9۵ ضزع کت شی کت رن ۳ نس نیم اں ما مالا
 7 رکن ارت اغا
 ۴ ناف, دا ی تشاس
 رہ ےس تماما 721
 lar لارو کک دب تست رب
 او تجگرب بال ا تیت ےے یر تعب
 ۳ ےس یرصم ےس تار تر
 ۸۹ ناز راس طه ترم کی د ترت ۵4 ۰ یررت رکاب هیبت ےن اہ لک تر
 14 راف "بالی انا عام
 ۸ نت ہلکی دکتر



 1 اند رت ا ریل لص تز
 4ے یک سہ رلاد کن ادای لیتر
 4۵ ۰ لب لوس هک یلعکترضع

 ۵ تشب گهر کن ارد ی تر
 ۳ ید هلی رک

 u ےس رے کے ا بف اہ کب ر تیل پا
 14 رو ۷ت لان باب یکر یل ا یب ےک پ ا

 ۲ ںی نب کا مل لعل دل
 ۵ ےس نیک مری لس ار وت

 رف ارل یاد
 د تم ےک
 2 سرہ یس رم تع اس اروا ناار تر نان

l4 eS 

 هچ نوامترپ یرطلورب ناسا ل نوت
 ۳ ےس ل اع ۷ت یون م ار دال کن الاف یم ۷ا

 : ےس ر اتصال دع یر ںی غم کن زا
 ۹ ےس الاب ےس کرا رو ارگ ولا, الا

 ربا
 ۵۷ هل ۷ ا مے رش زار ےن

 7 ںی برگر وا بح کلا اہک

 ۵ یم تر
 ۳ جنب بر ای جن

 7 ی یر مارس



7 1 

0 
 راس ی السا

 4 ےس ےس ںی لا اعمال

 ۳ ما شا

 ۵ ارالعا ارو ازین
 ۲ راما تسدرپ ںورزا ام ےس ل 7

 1 ںی مارا اف یھب بام نما تم

 ٢ نو لاناش رس ناب رك اعا دوا ةت ساف

 ۱ ےہ رش ترامط ےس ےس از
 ۷ دیک کہ زلرزردازامرکل یت ا

 نداریم
 jar رزم نیز اور مرا رر رہار ایراد ےب ےک تیغ اتا لام

 ۵۵ یم کادر AS یر برد الم

 ۱۳ ی رو ا

 ۱۰۷ ےہ رب ےیسےک حال کر نئ اما تشہل کں رگزشر

 ۱ درک رکعت کر زیات ۱

 ۰ہ ےسر تم ارے سالک دادم نیکی زیا
 روا فاکس 14 دا س ار ایا ايام رن عام

 4 ےہ راپا
 5 رد 17 تک رو لضرب ےک کا 74 | گل هست وب بل مم
 ۰ , لا۷ اھت کم لسا
 4 7 ابی راداد ےس ایم ےن یم رز ۱

 ۔ یر روٹ ل سد می انکے یی لر
 ۔-یہ ےس رپ یکے درا نئ اس اکی گدی اک

۲ 



 7 0 نر

 لادن لس ےب اتا تاج اتر مامی لام بج زا
 ۳ ےس کج ےل رر ےس

 7 هس ناب کب س ناب کک آید کرزی اھا
 ا رام اد اکی ایما عالم کل کد ز عامل
 ر لیکی داب یر ین ابر تیک لر ناسا نزن
 ۵ ےس ںیم ےہ ل ا ےس تمئاط کرک مہا مر وا

 و
 ۳ یہ لام سیر رخ نادر رم
 ۱۳ کمر ںی مل اص گرو: عار رک 7 71
 7 ےس 1 میا لاودع د نایصخ

 نیا یا ا
 ۳ ےہ ںیم ہری نب کدے نلوھکن ہر کر
 ۹ درک ےس رت ار او ادرک ام ےس ال سیم تراب و تراخ

 "ےب تو رکاب یا چ تش یاش راپ ل
 پل هر یکی مرام یہ سس رپ ہارگےس فاصن؛ سم او مٹ
 1 چو ی
 ِ سراب حال 4 روا رزگرر ورک
 "۹ ےس قم ترکی کلا ےس لاع عاص ار وار وے ہانگ

 ۷ ےس کریم یس وید رکے س یل اح کرہ ناف

 ےس تمالع راک لاکا لن م
 4 ےہ یبدنب نرخ نیرتب رکن اضا رپ ررا اخر

 ِ ےس ںیم رک کب لا
 ۴ ےس اور ]تام ترا اض رس
 ^r جد ا دالان ےک ر ب کن اض نر اد

۳۳ 



۹۳ 

 مشن ناریل

 مم ورک لاک ربع

 نیا ی نیم
 ۷ دمت | باط یر تردید

 ۱ و رکی دن لا کدو دوم تالام

 ۳ ےس بطول الع یورو رک م ام سر ات

 رم کلو اس
 ھ ںی بید نر را تولز اور

 مہ ےک غ یک 22ر 7

 ٣٢ روح ادراک اتار لوگو ا قدامت یوم
 f) ےس شک شاوم اکر اتے سی ید ور وریا تا

 ۳ ےرلر اپ ترم را مر

 نارا ی ایس
 اهم ےس ےل ےک لا کردا س تان

 ۴۳ 00 ہ ترک

 ے مم ےس پس ےہ لک

 ےس ر د ہرن با روا یس یل اکا یر ا ےہ مان لت یکم س

 تحرپ

 4 ےل ںی زد ترک ق امت لات س ای ءیئاطسا

 ^ تشتم انک رر ےک ما یاسا
 ۲ امی ماس 3 ام
 ا ےس ید تارک السر ک رو اند سس روس

 ۲ ۔ ریا امرت 27 ےس ت یر ت رت و ا پس
 ۳۳ ےس رک تا را باک م اظ می ایس ےک السا

۷ 



 نر الو

I EIT 
 ےس تیاع تیکاعرم سم اتم ےک تیک ای کرتا 8

 ےہ مر کت لا رکو لم ردد اک ماظنر ساس ے مالا

 زیر اوتر لر

 ربا نک آس کیم تاللاعک ناول انی ^

 م هجا تر دا اند هرکی میم لع
 ی 9

 ےس کس نس تل یاس تا تم ےک ںومس ری ۳
 ےک ےت رکن بام ےک لا نفاذ لعن س تارن “ا ۲۴

 ےل ر صد نام ےک یل ؛ نل وف سی تلارم ۳

 ےس ت زام لع ےیل ن زات ںیم لایت لا 1
 مر یم ہلکی مور دادا کت ارم 7 4

 بنز رد لات ےکرنلا ےس ےک تادخ ۵۰

 قی و ی ور
 بسا میلا زیر حس بارم تو کسي عقد ۲
 ےک ندا تسنیم ی جم عقد ۳۳

 پکن گی کل عار ۲۳

 ےس ںیم یک 1 تنام لک: الاغ ۳۹
 ۳۵ بز ار سم ہار و سیر

 ۱ ےس ناماساکت عا رت رر ینم

 ۵ا ںیزنام طب ور عن کف سر اکر ر الرد ر

 ۵ا ۷ را ناالر هک الل ےک تب ار ےس نار کرکے اد



 شعار کا
 ۷ ےس یا ےک اروا نالا

 ۲ ی
 0 یکن ایا٢ ےک لے نک سیم ان
 ےاَسمام ۷ن ابر کت 4 لارد ارز سا

2 

+ 

 ۲۳ ےا نال دام ریا یش رام

 و ےل رک ایا انک انا
 a تاالعو تان الا
 ۱ یانگ اپ رش رام ای
 ۳۵ ی

 ٢ ےب ںیم مات از ترن الب
 ۳ ےنای ی ام ی دیر سرا
 ۵۲ تہ

 ۵۵ تار قلع انا 12

 ۵4 عنایا اسود ےتسں ولار ےاڑ/قارم

 u ۷٦۲٢٢۱ نشر ارگ کے رہ : ابا لا ےس ع ناک

 1 نا لم ناب

 نمکی ام
 ۵۲ ںایپسچد یکن ۱ ےس ںی اسی روا دم هرکه ۷ار

 r رس لام از یب ےس زینا
 ۷ا هرز اما قامت

 0 ںی ےس اں یہ سلا یکن ای بارک سوپ نم
 ۷ ںیہ ےس کد از یر یہا خانم

۳۱ 



 ںی یر رہ کرک ل یتش خان

 نایب
 ےہ فرار لف ےک ت یان رپ لاب سو
 سمیرا ېي نزد ا رل رکان ین
 کد ما ارد
 ۷ص اصل ںیہ تارا

 ےہ مربی راوی ماورا

 ییا لری
 تز امر کت اتمت ی اودا سر رت گال ب 077
 اک اور رکے کوک ٹا یب ےن اھم ریما نک د دعب ےک م
 ر یک واد ساپ دایر

0 

 دل تا
 ۶ یکن 6 یار سرد اکر نیر ت ر

 وک ای یی ساز ید یر
 رصف یر ات اطال ماں تخ

 ےگ رہ لارو لر یں تا
 ندا سوپ عدم

 گردد رک لان ں م تز
 اس تم
 راک /

 ج 2 ا یر کر دا لین رام ےج ےک نای یل رخ

 ےس ںیہ ب آکار
۳ 



 نام

 ۳ نم
 13 بس تک

 ۳ تمرد تلعن نا
 9 ےس ےدسہ 1 اے هرم نور

 ۸ ےس اب به طیور

 مم ےس کپ وانی ا مان

 7 9 یر ن اضطر لوز نت
 4 منے تر اک نیم کن



 یس : ےس
 مالطا لار

 ۱ مل

 زیلا تاب

 دان نم تا٠ ےس ایک وتےس نا ےکت یب معرکت ازوحسےس ایا ےن من
 ند تتر هو 6 تار اع عار کلا اسو رک کن انا ےل امر سا ا ےک تل الغ

 دو را ال اراک ستم بر کے س ےس تایحہ لب سام ت تاللع و تینا تورم

 سفت تای تستر هر اش لک بس تس ود ۷ت اضم
 یاش ت ارم فرصود لی مه رو تای تایس ان تایل تار
 تا عم ساک ےس تاہم یر دهم ساکت یخ نر - نه
 اولا نر ک ٠ںیم لر ای رک بار رو لس رخ و روز رد سینی

 نان تسرلرز تار تابع صرصخ ےیل وکر پارو قلعے لل ےس ےس زب ساز یکے ا
 نر رک الع ردا ص اخر طب اد ایمر د ےک رو اھ ا شکار تاع ہد یہ ےس رک

 تتي ےس ر اط ےن ےس یل ہراس ہو کس ارب ےس قاردا یب ل

 ہد ےس یک ا ےس تز رتی لک ںیم تازہ تی لما ںیم ظن کس ١ رکے وہ جد
 و تام ےس اسی ےک ۔ ےہ ارور تاک تر ج ہد یلص ار کو

 ۔ ےس ایل ا در کن بینا همدان
 ترو ردا ںی مناط رل ںیم تازا تاب کے او تمّعر ےن سا لیپ یس

 ر ار لص ہرا ء کت یل ربط افم ید دلم هست رپ .ںیم ج رام ےس تر لا
۳۹ 



 و ۰

 رسا

 نُ م
 را

 تار وه کان ران داد شرت زا یر ی تا
 تر کت وز هست هسفضع صدر ۰ںیہ رام پ فرصت
 ص تانا کک ساد ا ںم ںولر ےل ںاوہ اک ےس سس ا ےس ایک شپ ےس
 ہد یس ےس هتسرکت ور تا عرط لکه سا ہدددا یک تررقر ضف ود
 رک جی اک مارو اکی ڑھک اد کن تن ےل ںرفلعسےس لب رپ سکے یا
 تقتے رام: تبامم روا ےس تراش تیامہم ےن نآرف ٠یم ور وتر نا ترا دیر
 هل تر ق ار کپ یم ےس ےراراردا تقی تم روز تازه سلم اد
 فای نر لوس نا اسد ردا ہلا دن تاالام ۱. هر اف ےس تی
 - هل » نذا ۷۱ حیا

 سر ابا
 ادہپ غار هد تاچ تراس ےس و امہ بن ما

 اج ود سی نم هک هر رزکت یر دا هجا امر معا یف گا با ے اپ
 تاعقاو ہدیہ ےس سا١ ےہ ما ا۷ز مفت یہ یب ےن یا کن تا کف الف ےس کش دب نڈب ےس طظ ال ےک تفل نکے چہ ب بدطم . ےس ہر ورد سری ددا
 2 ره الا چو عج ماس ےک ںوٹود مک دوا نشیب ےسی اکے
 رک اب عناد ۔ںیہ ےیل دب شا مدد رکرہ لاب ےھت ےن کی وس ار ردنا کیک رکن ہد

 نشے قلع دون ٹل سیم ےسدام ترک س ب لن ۔ یہ ام یس ئارت اد ےن وخ وہ ےس کا ہکو کت الاخ یہ ن نط ںیہ ت ایک ر شی ا نقد ١ ایت کا ملع سہہ مھداع ںی ےک ن ںیہ حالطص رد بت نطرگتا نیک
 «یب اف یمن ود سی ےہ رول یب کی یش ےک( ےک ں واست ں امر: ےس وہ ت
 هتک الو جست دا هو لی سرم دد رد جر سمری هسک
 روکے س ںیم تو ےل نس کک رک ےس بولص ےس الدلال جہ یم نا
 شرط ام سس ارد ا سم ےب ہد کے لر کتاب نادر تک عج لا نویی

 TIS aaa کا نانو تر کش
۳ 



 ا نرالا

 هک عن بیس بام ےک ت لوب س یو رر یدک ےب ترد کک یم کن ک بد

 ایم حس ر بیلصرکےس رک اھت مر سذ ر تاک اک یں ود یسرو ےل
 انکی رکی نام سم نادم ےس ےن ابا )راک ضمن برا تازو یکن ١ رگاھت ایگ

 شر تو د ن رک روا | یهود ل اپ تاف د رر بسا نوار جہ

 عر آت سر لارو نفود ہور د ۰ لر لانا 7 اسکی کہ ےس

 ےرپ ہن تیک مس عج رمب که که یکی رج اما ہد یت یہ سو

 تن ین رپ عا ٹن ا ےک نکے راف کس ام تیم روا

 - رب دررش نا
 کر: رکو اار یم بطخ زور کنار سکته دال هه ار

 ل اب ایج ےک ردا گم مک نصر ۳ ضرر رتن رے رس یم ےش

 تا س لنز سرم ۴ت رضتس مالا لن نا فتلاشلا د ئطل اانم و انا سو سا

 "را

 دا ارا ا

 6 کل سا وس لم ینا عج وا ےس ا ما i il ین ےل
3 

 تن بینم تی سي لر و

 کرم ےس ناگر د ہا نط ےل سم هم لر ای ازا د رص کل

 یجب اک مے رر ےن نم ميس ساک رکن کف سا

 نیک تے اور کتا کب ےک دیو یش سکے س لت ی سا

 ےک یب فرص سم تیس لک ا ےک ا اس رکے

 . ےس ںی مچ ےک ائ مل وت یی لرل

 کم يا

 “نوا ار ساوا ر واط سالا بن ہں یر 1 روا لر ليگ راس ی

 صنف ی رکی کل کج سا یخ اب
۳۱ 



 1 7 تاک

 ار عام دا کر ا رع نار - کسر یار کیر نام سنتر یا

 لب مد نر سم عهد سیر تب هست رز زا
 ار تل زی رب عن لی ےک یر عابخ ارب لدن یہ عیش ہد ےس ۱ کا ۱ ام ۱ مر "رم

 هی ٗر ناس ےک نان ؛ںوٹود ےن نیہ لا نه تار تسهیل ی یک

 ترم ک مس . هح 72 ےک ڪک سدر زا ۷ ےن مر سک ےس ںی ںرلور لارو:

 شب هل لر رد بس کد تیکه یاب کاج لک دا
 و ےک ٹکر رک راهداری چپس ما تیل ںی ےل نا ےک ںی ت إب

 ۔ یجب ےس اھو ید )او قافلا ناب د ےس کوہ ردا کر ص

 ییا ےس ٠ی ضار سض شی کن اف

 ور ےک سار کن رع ی دن نر یک مرا ےہ سب راکت شن نیک

 رد در دا نو سا لوس کتیا ما بک ںی کاکا ںی ءِ
 ۴ خ زوده سرم درو ا پس ت ی کب کا ےہ ر . ےن اطہر تلالض

 دوار کر ع اج ںی لانج ہد لس سا ضرر کم ید

 -اک نا رکم ب ا ان فالخ کس سا ےس کوم کت یسک ںیم شیر قیم
 ر بجر دا ۔ ںیم سافروا ےس رل کاج سی راپ تیم زا ی طط عر طی ںی ن

 ےس ککے رن ںیم تروص ی رس لی رپ ید باز ٠اد اھل بو
 فلت ےس اکو ورد ےس یکم یشن س ےس چکن رد تحلاصک سا یکں ود رد

 سس ا U کے ہ ار کس سحن یس انا نانا کم پری دع سم ٠ےس مکے

 هک طاع کر سو لع لا یک ر ار وں یم ےک اہ هرس ےس یک دار نی ارگ ےس

 درک بید مک ایکو عا جایز نت
 ار بد ظغاساس اوم ا یک لورم ناپ ابار ےب ناصا ۳ رک ےس ای

 ۔ ےس ا کب مان ںیم تر دارا سیر دار لو یخ
 حی یا بن آه وند تسمه ھن

 لر برابر مع هم هک ی کد کب
 ۔وھ مٹ لب یو ۰ سس ایر ںامہ ایدز کروا گر

۳۲ 



 د 2 س
۰ eےس . لا  

ryسس  

 میل بد صر سا یر رتےس یاہکت می پو رے ن اشا بج کوب یاد
 لرب تد سر یفتی کب وت کن ویک ےہ یکدم سن یھب نفری رسا یل سا ےہ رکے نہ

 ہیرے عر کت یم یب ںیہ کک ر بج نی وہ یلاخےس یر ضزگل رکا پل کب ےج
 کی تسهز روس نیا سه اک رت یک

 بدا لای ١ل دیت ےس ےس پاکر دت ند ےل ےہ رفع

 ےک اف اب لا تستی امت هر. ا ره ا
 رس هراز

 ۱ "ںیم ساو یاو اما

 یر ےہ ہو کر لاک ےس ن اذ د رکاب تچ تاب ےس لو با ۲

 3 ےک ( لد 4 0ر

 هرس شرت لاد کت باپ د اید 2وج ےہ یک
 نایمرد ےک وس ال لف ےس ترس نا. ںیم یر یی ںی اد بس ددا پس یان ںی ار
 اس سوشا رم اضطراری یک
 ہوا اسے ل رفع انار دا ل ام مان هر درک اا ےک تاذج م ام سا
 ۹ ۶ E 271 یک فامنا ارول رول ماس ےک یل 7-2 مے کد یک سا

 ےس ریل ہد چی ی افسر اس کسر سرا تیر ےن یک
 نیک اض ۔ ےہ در تمح یس ےک دم یل ایم اک کس مار رک زا ی

 موا اج او نورو کی یک رکن ایک تون کی ا ۰ےس بلاط کس ا تر
 ےہ اج ییدیم کنگ زیر کود کت رحار ےس ےس یز سا کان و ات ی٠ن ک
 : کسا)ماد باا ترخار دا ےل اد ںیم ہیک ت معا نیل ای و اطرپ لا

 شالا « ٠|
 ےک حسب خو هنگ رک ر ےس دار 7 سرو نادم ےس سم ضر ۱

REرص گلد ھم ہزاد ہن بوی تذر دا ناک  
 نرم رارکں ا ےس جد ی ا یک یک وکم زارع سس, یعنی سرا دلا

 م۳٣



 2 نا

 طه ےس ےنرکوا لکم ےن ا لاکو ا ا یم کردا ساک
 رک غل ار یک ےس ںیہ اشرد رنو سرم ی هرم رم نم ۔ںیہ ےتوک مز ب
 ےس یک ما رامسر یہا ےل وکر نہ ۔ ساد رک ورم انہکس ریل تب
 ئ۷ ۔ ےھت ےن رہ رام ےنالع ےک یہ اش نفرو ا نایک لیس وکر کس تر ہر

 ل ۔ںی درر ںی لکل وعو ںیم ےس ےک ی رقم یا
 اردارپ ر f تانعں ہک ےب ؟ ےدام و نی ز ے ےہ ویک ر'

 م کک ےس بوتر دا ناک اردا( ۱ ودار پا ےل ےن رر اخ تب ل ہک
 ( ہ ۔ ا اشتر ۔ول ںی ثا اگں ددرکل یر اتر عب ےہ و |

 بوتر ناک اردا لرب! ںوداد سس ےس ےہ مز ادخ تب! کس جی نیر سات 7

 (۳۰-۱ نت ز ۔ےمرکت کس اں ود نامر ں م ےس رک کر کاکرم ےس

 ور اکر کور د د هتس ارد | امد تورا روال درو ار طرف

 هو درو ار یا تر هد ہم اب تام ےرت رےہ ید

 لرالا ما ا

 1 ےہ س کہ کز مرزا ار کر ضا تہہ حس نم ےک ماما ۱
 ےس یف ہو یر ےک ںیہ ا جور یار هل لب ب ۔ ب هکر

 یتش هتل رد نا اور OEE ےل“ عی

 . سل سم هک
 اھت اکرم کک1 م نا ےس ےہ تاسرق لاش ےن رک لم تمل کے بابل

 ےک بر ےہ لر اھ ای یک رپ کک چ او کے نس بر سرک
 فیلی رم ان پس چ ےس ی کم تن. کس اد گرد
 سی رد اس تید لحن کره صف تایپ سه

 اکہ وارا کید اش ۰ کت راس ار فس ی رکتب جم تیبا. هریک
 7 لمم سم تم دا رم فالح ا ںی ےک ا ےک ل رقم سک ا فخ سم با

 ر 7 ہم کر رو کک اے لب تہب ےس ےس بس ےک کمر اب

۳ 



 ت ا ام مم نا

 صدر مبنا سهل ور ناا ہد لس 2 من رکن جهش سا

 ۔ ایر بارت

 ارتش سس هک کت رب 7 ےل ور ۱

 هه رسد کی ترس وص نا لر سن 4 نو ناردا تیتر ںی

 - ؛ ںیم ء ما ےک
 ۔ رر نو ضا ملی مسل بی

 ےل رکے عیار بجو | ےک هیدن هم ےس نا

 یک ب دیک یکے رکے کن درا تم سم مہ ےک فٹ عم کر لڑ
 ہد ےک زب ےک ےس نہ نے ےیل تودرب مان ےک نج اھ نام رپ ما ےک فحش ا

 ےس عن ما ود یر سند اد ملی ور تر و عج بای
 ےھت بد ریس و کن ےھت ےس ا حر ےک ےس تش رآح طط ا ےک
 اراعا ارم کر ںیہ سلام نا سس. ےل طس اما ےک توا

 نشی سی رک رب لو سا بے نار

 ےس  هچ بل تفارد با کس مارل عین ۷ں ںی کل ف
 ول نجی وا تایدیخر دا قر ام اس ضر ان: سم ندا لیست هر 21
 آ ےئااھر رس رم یتا سض ھم اپس ےس لپ
 لیا

 هی ی قرار دیر تمدن
 لی بر کا موس با ےک ما والاد داضل' نم ران عد یا ا مالعا
 رفع ےن زنا ورکر کس ج یخ لیا هد سکس مهلت | ےک
 ۱ س عج کم نر لاک

 رمان م ےب ےک به نیم هنر تشک
 ۳ اکی زا نار ع لبا یے ارن تک لا ہد

 دگر رپ ی سرا لی ن؛ ںیم تراہمل وط یر
۳۵ 



 شا نا
 ارم سج وم یی اوہ کود ےھت ےترکےک وا و یم تزح×کے یک
 تم رم ی ترعتس نیب س ارد سل نام د رق انوا
 - یر ھکر

 لاری نا ی مد کر ا ا
 کج یک ت بب

 ےس ب یک اھ ار ی قید جہ ۱

 او بار - هه نال ره یر فر لرد 2 شات
 ۔ ےس ڑا زر سد لس سنت ارت بی

 سر گر نو تیر ی فیل نا لپ
 در ی موج بر برو
 ۔ ادار لک زا ےک تار ےس

 ۳ رو ںیم ںای اہک ٹصالب یب اب نب او ی شر 2 ہر 7ر۱

 : ےس انس م مد باب ےک رک 6۷820 درطم

 صفا ہوں ےلتپ تالاعرہ ےک اےک فیل ا E نر
 تاور ی اے نی دیش اتم ام مت روا

 یک ول رہ سک کن ےن وڈ ےل ے ےس ےک د٠ لاو رک نب کرک رل ااا ابعت
 یب نجف کک بننا کےرمود ےس بوم سی سیب 4 7 رمی ور الر ل و ےک د یک
 1 اک تم .لٍ

 , جگر لب یرچ
 کف یلا یا ا کس اا کل الب ۱
 ہنس رے فور یی تو یس بک ادا مش تک ۵٥۹ ی
 لی یت تر ےہ لرب تیا ٣ ہلا
 رب تام مش ہک ان ا ہللا لم
 ریا لا

 ال یوم. به ضم تربشروا فیل ا ںیہ نار له
۳ 



 رس ہرا نأر مرام

 نو ساب خم هل دع ںیم برذم ےن مز امی لادہع نیر ا
 یت بن تک الا رک ا ےل ی ر زاوا تر سست ای

 ۔ سل ترکی ےل تے رار زاوا تق ےس قار بج
 ی ارس بکار ا دا

 زاد اتدطمر روا یب تکل الا ےب ےہ لاک نک زاوا تقوا ٠
 ےن در سرب فو لس اد توس ار دا ےہ رس لاس یھب ےل ےک
 ھی رولاہس ج کس تم هر لصاا روا ںیم ےک لاا یر کہ اوا کک

 ۔ےئاس ار 3 طه هور دار 11 ر ما ار

 لی گلاب حرکت نل
 تلالر نا ی ےس ےک دل ارھضل ےب یہ١ا

 ۱ ۔ ںیم ےک ےنر کرن زاوآ ضم لصا ےک لا روا

 ۱ : لو سا یر ریبن با ا ٹکر وہ
 اور ٹنہام ےل بہت ج ھل ا ر ےس اہل اہک لس ر آں العا ۱

 ثلرب ندرزب ای نارا ے رل درا کے رک کو کن ور لام ےب ےک بولے

 ۱ - سر رک کس ۱ تسز او طب ردا تیل ما اک درر
 لاو رد فتن دنا لرم کلا کا ےس ا زر لاک اروا

 رز او سم ں۶ فل ےہ ےک لاصار ےا ںیم کد نح ی ٹل ہا ہررا ل

 ےس ی وکار یا تلف ۔ غور لاپ ترش دا ہل فطر اواے کس شتر رد
 لر اب. یکی ری سم کت تا
 ۔ںیہ ےس ےن کرم اپ روم ےس برت ردا یا تشرکب ںیم یکم ےک ع ےس

 لب یر نم ےک سیم بسدنلاع ینا رب کں وہ ےس بو یب تم ےل پر
 یاری حب له امر یر سوم تذکر ما هوره
 ےسا چ ر رر٢ ےن ےہ بسضلا لع کد ام طاس کس .شنطر اورآر مي بلطم ۷

 لو ساز لیلا یر رپ ٣
 نک مد یف کت ب روا م

۳4 

 لا اطر مرو ےس ےل ےک رت



 7 کا ناس

 ۳" روا رکا ہد هاچ

 7 ےک ی و ایر ار

 یا مکس هد جیب ور اف ترک ی'س از کہ
 اگ تاعدا کب ںی لرز نا ۔ ےس ار ون تام ایک رے ےس
 سل سس رسد لاش یب بم
 ےس ےک مرنا مس لب ےس جے تے ےن کرنل ما صحت س  تقر

 ےک اگل نب قالخا لا هکر کی لت شکروا تعسدرب ںیم لار

 - هچتمالع هل مع روا هتک رک یکم"

 بار
 باک ارگ دما ۳ نر اےک ں راک ۰ِ 7 ر

 لی ور یاس بیل اسرار کر آں ول اب ےس اہ اہک آکہایڈ دا تز لر

 - لو لو دره مرغ لر ضا باک یاس ہو رکی سکے ساب ںی ناز مک
 دارت ارواح هد ]س ےب اک لہ ےک نک ب انکل ارکی یر اھنورومہ رک ا

 ہیک غیب ب ا یک اش ےن کل ب اروا ٹرکف | ںرہ ےک نایرر لھ
 < تا نا برس( بانگ لب تاکسی ما
 ۰ نو ست لابی رب کاروان رپ تاک ی سه رک

 چای نی بهت ی ها هاب ارا ہنس نا
 رک روا ضرر هو چسب ی روا ےس ےنرکف لوح لب بانی اسد
 ےہ رس ۔ےسہ کا f E 77ر ےک ف اصدا نا 2 تا 72 کارن

 ۔ ںی ب اکل ر کوز کس نر رم نواب راس بعد یر کار رخ

 : کے یی کر لمس ےس ںامک تا ء ےک ںرگول ۲ 7
۰ ۱ 

 و مع یر اص کک نبی را کس یسوع ام یکم ںیم تی
 کی رپ لرو ےس و ریش

۳ 



 نر نرل
 ای اصنلا تلات د ےس ریو م ت اکا ںی ےک ےک رام ناف دونم

 تفانو» کسر نیو را ترزصح رکے یاس نکا اک: ےن صاص# | ہنر ےل

 هل - دن نا یا ری تس اتر ں و ےہ” کت سہ من هتک تاررآ ب
 لب یو طیب بال هد هرس ايم ایک اس ےک گل
 لرل م لر ها کروا رر وا لیا تاب ناز رل د بال: عاطل 7

 تشنه و یر بید دا لو حر او ےک تہ ر کک لسا کے س زہ

 ۔ ںی ارکستر کس تره سر لا ن رمی ران امہ دکن ا ےس

 ا  ےئکاع £ ر و هتل بم رانا ۰ کس لو هرم تراش من روا نا

 نالسم ےس ںوتر وع یکن ا یکے رل ت طاح تر کک ن الکی و راد ترخو المد ناک
 کس جیم از اب ترم
 7 13 الھکر کن ا ایکن السرو ا ںی ےک

 سش بال 1 راک رد از تارک: نج ے ےل 7 ےس ںیہ

 ض رکن زنا ی السا ںی ےس رکی رک ا ایا بانکی اس یسک یک ی ییا ہو رکے سا

 َ چپ انور حالطصا٭ بال لاش

 ترلاع

 لا لا نه نر . ےیایکل اتم موس رک یاس ٹی داع

 ر یم ےک تع اب می ی السام e ا تیا اجا در ب ےب ےک
 معاد سا سر پر اتم ےس لر

 اط ہور عرب ےک ساروا ےس اسرع ٢ن اح ماتر بم یان ها نر

 ۔ ےس ڑی کت را اح ےس فلم ےس مالسا
 سی رسا کے ہایکاھکں یم نم یس دود ات ی ارگ الس ا لبق اےک ب م

 2 ےک زیب نزاض ری انب یکت اش اا ناروا سایتد مد نصب ےک مع
 “امر وان عزا ایکو راک ںی ج ےس رور هدر تیا ابار ےک یر ھم

۳۹ 



 ۸ ف
 ل 1 7 ا

 هداپ

 ےس ہاکی ب تیبا ایپ یب تو سد داں امر ل کز طر راوتس رو عن اس۷ ناب
 لر تس نت آل مه چاپ چک ںیم ویری ئوردا وسر ١
 نا ایر تی ام کح وس ا ہد اے ان کیک ر یھ کی وب اج کد مان رب تاپ نف عار سرک ر اب نا ےہ ےس راے یل ےک ا خا ےپ سین
 چسب لار لا جز رس اس ات طعم را
 - ات لت یب اج ود ےہ فالخےک ناگ رب ےیل ےک ادخ وج ن لات ھر ےس د لا

 لمان بات ےک | ےہ یکن امب لم مان اک ئل سی نیک ماتم
 رجب ایل حم تیر

 جلو تم غم یم ایاز ری یس دت روس
 نه هر گر اروا ترب ۰ تحاط یک : تام چاه بش
 )سس او ری تشلب تستی نا چرا
 لت ام کک ر اھ کک اا تس ںی دار اس ندرک ی یا ت ۷

 ایا کاک تف اید ےس روتر هچسخدود ات ۷ اول ترکی یف ب
 اس هور i ۱ 1 7 7 اس امر دار را ۷ 4 ررر سن

 هو ناسا یار رب زا کب

 ر

 موسا رک ۸

 الا یر هل تن ایکس اک ریس رخ نا لوک
 نار رر لیس وب لتا یک مپ ےہ ت ذاا ٹر“ ےس رک ایہ ہین الخ رک ہرا
 نار کے ہر ند سیم تیشہ یکے رب نیم یکے یش رک تسلیت
 ناد دب تیام کرا ولالس یب ٠یک اچ ات ت بیر ےس اضا ےسادف ںی قاط!

 راما کس ب تو کک ںیم نر یکن زات دال رایو تغرس راہ اب دوا ۔ے می
 موس ےس س هار ا لع الفد عالس ںرلو د تط و صر وا تاک رز روا ےہ

 ی لس ےل ی قمر ےک ےنی اس ذ ںیہ اکا ںی لام یک ل راب لی رت تعا دا رھ ۔ ںیہ لغ ار ںڑلود اک ےک وردد ےک ر ارور بکس کت



 5 ٹک ن

 “را را بل سان رد کاهش اب مدرک 7 0
 رسما رک عرف سگ ےس ںی یارک ںی سرلا سرر ےس ی یا

 a ہر دسر رد حا ہا رەپ ۸
 ںی تا یک پت تا رج ےک ص ےس ہک ا کد

 ےرلا رغ
 لار ۳7 ےس ںیم ےک ے رم ہر ار ترم السد ہر 1 ےن نیم سلف

 لس و در صدرا هکر هیچ السا هی سر
 ۔ ںی م ں زنود ایی رمد طا ںی طط ا ےس ےس کو د ںی ایر ب ںییک۔ ےہ اک

 تلف تابستانی ترم
 دصضنلا و مالا نم ین یف لغت ڳو

 « مس ز ممومالا دصت قرط ال

 ۷ر مچ ستی ند ےن ےس تے س ند ںیم ںڈود يه لر جهت
 ہو ےہ یس اپر رب اما رک گے رگ کار کس ما ےہ ارد نزد و ار مو 2 ۶

 ابعاد و لر کس ا یہ ھر دد ٢ اکو بایت ورم رک بکس ایدہ بک
 رک جے تاج ایا مرا ار سل ےس یہ کر ےاعاد ےڑہرد
 ےک” ل کہو طح ترم کج ےہ الا اب ا ای اھت کیک شرح چسب ور ی
 رد ںی لاد ںی ولف ںی راسی کک اردا ےس اجد رکا و توا کس ا
 ۷ بہ طل ےس سا ےہ ارب تہ یک وا عطا چرب تیز یم نر
 لب بسر یل ادخ ود یک اردا ےس اھو مد لک یس ل دتا اروا زمو
 رد چسب بغل هی میداد بالا نمره هک
 ء ےس س١ ںِم لاحاردا قال ا۷ یلامعا؛ر اک )یب نال سو وب تہ ا یر اس سم

 کے یسک راہب لصا یکن ا٠ ےیل صحاح مد ت ماا ںِم نام سارکی یراصن نکیل ےس یب
 ۔ اید رٹ اگل لعماکن ید ےسہرا ےس بس کر اف س١ فنا ےن ا

 لة
 لایرد ےس سرک زند ںی عالطصا ۔ںیم ےس نوا لمع ںیہن ےس یف ےک تر

۳ 

 م یہ



 ٤ے

 هو ناسا

 رسم 4 ی نیر سب یا فطر یی تر طح سه هر
 ْن ای رد ےک نیم تزترداروفت ۔ ےس لار اسروار ششم تدالو لاس

 ےہ کٹ ید سلو کسر ی بکس یه رک
 1 سر هاز بس کی ناو گاز بس زہد یتا کا ےس یا ےک س اروا ےسررم لوپ 7 ہداز ےک ےک رک )1س ا( ےس ا رے
 رسا تر. سو مگر سرش یر
 راد < م ںی ی لگن اید هی تیز, اس رحم یر آب رام ک
 ۔ےترمدعب ےک ی نی تح ےھت لاس نیدلاھبردا سیل 27 ها رزم سیم -

 کانال الع چسب کرک ت شی یر کن ؛ یم تم ےک ت اور جن ی پاک
 Abi. E الل ق 7س ري عرفہ حس ا ےس

 ميس رم هارد یک کت شب زا فو تبسم تا

 یس رر اھل ت یمن: کا ۔ ےس کی کد زا ی رد سارا
 لو تر سه تهی اتو دز بلبل ا ےن ےل
 1 - ےس کرک 2 فرو کر کو

 تیر اینک س کی ر یک یک س یی ستار و
 رو نسب - صد تریلی رکی کی ی کرک ی تح ۔ یک: لام
 ا یک وپ های لوا ںی اش یز مو پل قر کب ج
 لا ب اوج یتع انکی سلا کد یر ما سد یا پل
 هری را نت ےس لالجو فلم و ررر ا تسکین ا ت حام

 ایں ےک نبات د یک ب ہہ بکار ےھ
 طرز ی ترنم لر نه تر ںیم یی رم رکا

 مرہ اہک درد یک الطارو ا کرف شہ یت اسو رکی یاد روا ےک اہ یک اسم ےس
 کت اق یاد دارو رروا فاصلا و لردع ران کی کیک ترکیب

 ر اکر تب کف یکم مت مند راد دار تصر تاس ےئل تک

 ورز لور رک ںیم ےس بور پاک ا ۔رہ لئاعاکت ایسی تامل ارد
 مالا تر ی ےن 7 تمام کی ران گیل اع سس١ ۔ےہال فیشن یر ۱
 ڈی ھی جج ےک ھی سس تگ



 مش هراب لمس 2

 ۔ ےہ ایک یب ہیرو ےک رم

1۳ 
 کرک وروا شمع کنه سس مش سر انا نت
 ین ارل اھا ےس ص اصح اردا يه تار ےس اہم بکا سو ناو
 رد لار ی هللا ىلا برقتی ام ےہ ھر ان اب زس کب ےن بس ٰىم ےک نم یب

 ناس ےہ: فرم صاف دع ںیم ذو مالسا ۔ےئگاس ایک ال برق اک لا ہیرو اےس سجے چی
 ےک یم یب ر اک یب ےہ ا رک ال" بک لا شیب ل اردا زالو رر رر سے

 هادی ايم تیم لوس | تب سمند وا غرب .ےسہ اکے یی
 کرد و صاخ لر لایت راد رز تک ا
 ےب ےس اک ل رک ت اے ترتله ۔ےہ یک ںیہ زا اپ

 تو ےس مار کل رم اے 27 دا رب 1۶ هی ےک

 (یړ رع کوا - سل ا ہے تين

 لاک
 زر بسر تم هک ج سن بلای دل داد لو راک
 دا ساخ رد ارملاد اتم در ی تیکه راد سارق ب تیک. ای

 هضم پز تفو سر بھر ںیہ ےس د ےب پک یہی لا خابا
 تے رک کر دا وب تول ہلال هم سیم سس شنی و ایر اب د
 رگ ١ثراو ےس ود رکے سام یے سا لا کت تیردا گیر کس سر چک

 دار دالوا کس جس ِ تیکت سالن ناز یا لا ناف. ۳
 هدایتی دا رکن ادص یری ڈو شب اب لو
 ترصد وا اب باد تیر درس ارت« ترزعيم نو تر
 دات رعب نک یخ دای کیر اا ںیہ ںیم هستن

 رولو اوف. چرمی يی کمبل باردار کل ا دی لر چ تی کک



 ناتا ۱ < ٤

 "لو سکنہ ےس سا ےہ جامب رپ یس رک سا هرکس فقر ی کد براز
 بل( رہاالواڈردارژہ پ اڈ تک ب ےک کت راد سس راک تس

 تر ںزدد نکی ےک اضن ن ےک تحال ردا تیر عالطسار ابر ےئار

 نورمهدتشر تیر رب ےہ درک ں تر طس اوال تین من س و

 رجب اکر ردزکھے حس تمیم تشراکن رگراد نا یی یسا۔ اگر ہر طس الل ھی کام ردزرکے
 ےک نط ع ےک ل لک’ سری بط لوب یگ باب دوا ںی لم ےس ںی دالدا یل تیک

 لار نور سم )هیتر دو زک ی باکس طس اوا تر لسا بردا ںی
> 

 رب ےک رو زک م ےک اک د یس اک س یک اظل ساد
 هلال نم اهل ما ال تبلان

 ادم خال یحامح نم در
 تک و ےس مک ا ہدرس دا ٹول کس ار مراحل ارد

 ابو کیس گه نم کم را ہو کم بج اک درک مر

 رب ضرر دار کر م دیکر جر اوس د ےس یاب ںیم سج بب ]ارگ مس
 2 نر پل شناس دی لالا وت ےن یکم رح و رم نه و و کم یک و و یم عو 1 ۔ں ےہہک کر وا لیک تیس اما ےل
 سس عم ہہر وا ےک کں کس پار یا تسکین ےڑب ےرربں
 ولا صب ی ہ لاف اع كلرت نم و ,تمث رولف لام فرح نم ہک راش را
 ممد هر ہو هارو یر چرا کس راد ےک ا ےہ ر رھپ باسا
 نقل یطتنمرج ںی ےہ رام کرک ہد ے اکل د تور یب ےک ل اھت حلس وت. ےس
 ۳ ورم هتس تایپ داد ماد لی نیملاو ےن ام ںی
 ؛ ھی انک امن پک ی اس

 ىلا ر دم _ےاللا ٭انف وتضہو

 مش امر سمتدبعفانم دبمع ب۱ نه
 ارو س ںیم ات مزه تک رد اں بل ۴ لرلود ےک نال دبع

 ےس کس نس سچ کک



 منشی 4
 شر ےک بیر ق وج ہبہ یب ےس تا سرد لس يا نر ے ام سیم
 روا ٹر ل الکں ا تیام رگ زر صاص# ۱« رو

 . یسأ نا تک نرادد راد
 اا ررر! رکود 1 م ہر ںی زاغ روس را کا یس مود

 لب تک یکن جے چه حرم نجیب لب. زهره ںیہ رش ےس
 يلا فرم عر ہور د 2 ےک یک وع رکن وپ رش سم با نرم رس

 لب نبی زن آسا هرس . کلا رکن جلو یر
 شام کس رھا نیب رد ا یتا سم رخ آکے تروس ہوا ےس عامہ اپس ا ردا کسی

 - چرا



 هوضخموااربخاو ربت نا ۱۳ ا ۳ 1 یک ۳
PIL,هم بقعه ا  

 مت

 ۳ ا هما

 نرو تامی س دارد هر درک یک
 ۱ کرا کے ال کو مکا ےس
 باور غور

 ٦ ےس ٹترد

 3 تیمم لازا نرلاف

 2 وا هر ر مک ولعت ےس وو ت ںیم ںی 7 کی کن کر ٹرک سک
 اے روز وار 7

۰ 
 رو مر لا نم هکر آور مک مات ام تب لر بجا“ : ی هلسر باتاد تر فل “ےرروا ارج و,

 ۔ سم ےئاج تہب با رب کنم تقوا بر لب ساب هی ناب تامتاور ت تر یہ
 د عج

0۷ 



 مش نار ٣
 ع 7 2 متر بس ما ۷۷ ےس ۳ لاک 4 گردد کم هریک

 ترا حب ںی ںیمکف فن کمی حا گم ےس آسیہ: لرے لدم گج رگ تر ددا

 سسر رخ جک ےس اا بیک ںی بش ےک اچ کا لعب کا لا شف بکن ان
 ته ما ضرب لم یاب زنا تزذن سکور گر کام ےہا کرہ اھن بدیعےک صو
 یک وک اس ےس س به ایر لکه نارگیل . ےس اکر نی یب سا رت
 ںوتروم امین ا بیول اھ: سی ت١ ےن نان . ےل رام ۷س ارکے ایا ایک ار ارب

 وقف نم یم ںوعرک یل لب ۔ ےہ ای لری نت تير. بست سام
 اد دم دم تان برن یا. بسا کت اا

 با کم اس رنک ٹو سا بس ےس بسی دربی ر دا تس رپ ب فان.
 هم سرچ هه سرکار هست و تیلور گارد ساک سرو د
 ا سم سا و ترم تلخ کس تر سا هر یر حق تست رک
 مکس ا ںی نور ےس نا ےن لات لا ۔یھبت تاب یم سان اد اتا مے حت دا تزخ س

 سره سی مک ری یک کت وزن ےکر ذا: نرم ناز ری ل دک کا ا رکھو ےک ا ناقوط
 افسر زر رب تعادل رو رانا رےہ سین کیک یہ

 ںی را هی اب هی سل يه لار خر رک سلف بر پ ےس
 م برق دف س ہا ام بیرت ےس قدخ سادخ ںیم قال هل رم ریدر

 ابد تر کس کن ور تفت تفع بر تیام گه بسی نایک ار ہا
 هست بیر تا ال چاه رد رپ نور صبر چس

 ۔ ر نزلا کد ر وا یل اع یک

 رر م راس و کک کما ریز الع ایک رکا کپ ناک ت ا اڈہ - و ۲
 روم رک اف مو بیج اکا نو نیر بم وری ےہ واجب سیار دا

 از ارم ےک س ا وک یارب ؛ اے ان ۳ ماه بسر دام تا کب س لات ٹلا ۔ ےس اھانر کک
 هی سا« لر تم رم لب« بک تی مه
 گلاس هی ساب گیرد سا تیر في
 عحرح يررکت عمه ساب کا با هو یخ سرد شم ف ازم

a3 ںیہ دی ک00 ا  



 حر ی ی تا تند

 قدر ترکی تا چرت ر اھت ےہ کپ ر
 هل ت هرکی ا ہیک ترکہ اہ سب

 ..س ابا تست: نس وا مج ا نر اشر لر

 0 ےس رن ای دبے نر نا رن ہا ےس نالعا فرصدامںایم یں ارا رب سطر یکن

 اوور کھ اھ هنس یر یہ ز عمر ماذع ۔ ےہ ےس وس بی مار ہک تف ارب ھوس

 ںی مک اسنارج ےس ہدرہ وو ٠ںیہ به مان اہ ار
 تالاعناا ےس رمز لاوہ اب رب ےس یم ہل اوعا ۔ ییدرخاا رہ ےس روھآ رند ع اپ ےل
 7 نار ںی ےک مپ هه ۲٢ ھی ےک تسدد رد ا ےناعم ٹویگےک ابد ءاج کج یم ےس یم

 نل کل نانو ماس ےک لیکن ےن یل سنا - چو لم لامم نجات سر سم

 : ںی ےس وز ہیک تر
 باى لاءوس ر کلومو یل ےل ےک ی کد وا ترش ۔ےسہ رو عر یکم رس

 ےس سرب وس گلا ا وارا نم ےب ےس از روسب اھ ےس حی ے ےک ےل کس چک

 <ےںژ نان ١فع رولاو ویل یز ١۱ سی ےک باذع روس رهغ نم مانمس ےل

 دوسلا ن ولم ل ےل ےک ہار وسل ب ملا ہلا بیک بے ےس کی اکر وس نم لش انکا

 روسل ا بنک و ںیم ےس ےک زمرو نامت ادل اروح ھل ںم ےس ےک ےہ لاک

 , دوسر ف ےل ںی تم ےک تیرو تاک

 اوا وتلا ںیہ سما سرا جیتا پ ےب ےس تن ک کی حواس ںی تمس ا
 ل۶ا بجےس نم نم ںاو حرم جم ںیم ےس رت یی سی ًاموم تسل مدلل ا یل نل

 "اس سمت تر يکي درب برگی الکی تاس ام کک زنا
 کنار 7 یب م لم ےس ںوگول نو نالس شی امام ےس دود

 لفسالا ګر رل ای نده الا نر يه نمي ریس سم خاب ت فام

 بزن تن ت الع نال ایت شر تإ | ےس ی هتسرم لوس طاش ےک ساندا نم

 اس صاف نعت کی کل ت یار مپ سا ۔ ےگ ید رک رر ن العا واب یکن نم

 مس تا هل

 مہ



 یا نا ل

 .٠ 7 يه ره سورس و هاب هم کل فول ل ۶

 رسم کک قل اب
 ۔ ےہ اپ الر یک ع طی رک ا هیس سا ےب ےس یب ا ا ےس: کا کوب تا

 تایر ری رب می رگ کالا ےک ہو رک یک یک دن تعا
 ےس ی رور کک ےب ےک روک اروا ےب اڑ یر ورتم کرار کک ار کن هر یب
 (ID ما نیز کسر ام کس تعاف لر ساک

 کورش یھب نر طرح رکا سا سم جا نیا سی yr رکے شے سا از تخمک

 ران کن ار وا سات هست را خیل ترصکت | رب ی نازک م ای من ت عاب

 چ تہہ ل ہت دال تام سا فرصذ ےس سا۔ںید گرسنگی طه صار
 ٠سس ہرطخ اکے سوپ ایہ دا و اخر ںیم تعا ربت اب نباش تم اوہ انے

 ياد لر ناب جز مع! یک لب لر نایب نر قلعه نا لا
 )ال هدر وا بلک سارا حال قاره شرک تک کلم
 ےہ کی تص د زی بعضا رک نام رک
 نر مارا للو رک سا کہ کر ایف  لکش زیپ یسک گکن یم ؛ ےس ےس ےک از یکایک

 ف ناف ردا 2 ۷ . چ ضار ں د کورش انب زا اں نعط رکے صد کیک اس ےک

 کیلا کس اھو ایہ نانو غ کیا ںی ت اہ یر دبر پس رار ہہ اٹل یم لفس الا گد مولر
 لا فرض لالعا ور مک اکی 7 رم اس سافت نمد يکي داف تبار 7 ےس ےس بار رو

 هو قم نخبه تیر ام رپ جناب ی هک فش
 ناصف ے نره سا ار یر ان ۷ت إ جد لک ی بجا دوام سانت دا

 هل تا لی بم يه هل لص داف اف رک ےک
 حس ار < رو کنونی متقاطع انا ماه میم پر
 الا سا پت مہ تا اس همچین لضخ نمت” لوک تل و سرم
 ۱ تاج تر نااطم هک

 ۰ ۔۔ت ٩ جہ وہی و ہے ےہ ےہ و یہ مس ٭۔ را ٘۔_.م



 ها ل ۷ ہل ۷۸

 بلط کوک ہن
 ۔ ایراق کاما مارکت مع کج ںی ناز یکن فسا لر ی الفص یکن خا ےن تیا

 موس پچ اي ر لسا یر اک عالصاد ع الخ یش ہک إ ےک لرلوو تقوض ؛ تعاگر دژردا

 رایی اا غور بدر ےک اردا یک مشن کب یش ےک یکی ب تشر ںی ںی تق سہ وتل نم
 کردا تص وجہ ؛ جرکگل اما تصعاط ؛ تنعل طظ الوا ےسر رکن بز کے یہی بلطم یادش
 نا رت رع سکا ےس نج ےس ثع اک لا۰ یکدم وا عم رک دال کمر ری کپ دک کب
 اگ مع سا کی ١ر وا نال ۱۷ی در روا نگر ور ےل کس اکر یر درد 0 ےک

 لرد کیر وو بمب اش ےہ لاطمتروا تارا رک صف ےیل ہد کرب رام ا
 یار تبع شی رز اکر ہوکر که رگ وکار لا هوم یا »لک

 رایمح) ےن سا ےیہ ےک تمام یکس رج کب ےس نایب زارا وردا عی سا ےک و تیا ہرا

 لوت نم مو سد اب و رج ۷ نت مرا ےیل لوھ دا ام ٢ تدنن ا۔ ےہ ایک
 رر رس اک وصل نم شاپ جل ا ملا بحی ۷ ےتاجہ ےک سا نکیل رکن تا یر
 یل سا بس شرع اوف یا یک یس وکی و رکےت اضو رب دارد
 ۔ ےسا ےئوہ ت باک راک اد ها

 رک چارت( اهم ارس لر ۱

 لپ اسم تب تاب . یر تاب کت رحمت سماد نو ز فالخ کک لا
 ایر اظ روا رت ارب یک ارو اے رو از و لا“ ےس یم ایر رب ےک کر را
 0227 یک لن یت ریل اول ےک
 ےہ نوے ےل اوسر روا یارب رب ادا ںیمود ےس لن ےک ا رکملاطن وا یئاعکں مه ی ها

 نشر انا هر روا ہدروتہ رکے ترن ےک طاب موالغ ےس ا ےس ازا یک رول 9

 هل گر تفت بردار تاپ لات رکن کسر
 نر کس وَ هل رپ کت امار لات یا
 کس ا روا لون, برطعفم تن برن سر بس نانا تضف ناری کم لا دا انگ

 ۔ ےس نم نکلا یہ رکی و روز صاف کی ساری نه مر ےس سام



 مش ہدای ن ایم

 ےل اصب ےس اب
 ضس تے یم ت اض عل اسد کک ساز اچ تی نر
 لپ اب هکر بصری تسکین از کیی لزا

 مور ترکی اب سد ها هسپ ا ےک سکس فحش کار کا ےہ کرب در دت ےہہک
 ےس وک ےس یر یت کے سرد د ےہ ےل کی لاش یم ساکن اود ںا روا پا ےک ینا

 کیم ترک ا یک یب ن ارت ےس کب هادی رز ین کیر سرخ
 - هجسگن اب رت

 اودع ملا مسی لا نود نس نوعرپ نزلا وبس پو
 ۔مشعر عب

 آں ساک رکن ودر ےس ہد سکس رد رکن نا! زا

 اک ا ا ا ا ا ا
 ےس ارو نایب تر سا ںی ٹی دص کیی ےس لی لر باک

 پلا ےب اکہ ر لر راب یاب س تنعلرب با! ںا نل یمد رکے س ے ہار ب سک
 یصدو رکا کلالجس ارم کپ اب ےک یسکیفوکب جرح رطع سا ارڈ ےہ انلس سیب تمل رکل دیکر
 (بدالاباکی راز ۰ میگم رگ فود باب نا کیا

 کا گرد هر مرگ تیر هک رز راد ی ناز کی رسد
 پا وس سو ہیلع دب لص سرا وم کوا کے ںیم تی دم - لو تم رابط
 باس اب ها هد بنی تبسم تیام جد از رک اے
 را ا سا بجا ام ترضخ اال ہد بج ۔ ےس سل تم هر تبا سک

 ناز ےک ےک ۰ ااف ۔ ےس ےس تنجو فط تیا ےس ی رھپ ءا اید
 ےک یٹ زند کس ج اکو ہو سنگ ارب ےس بس ن ا : ہد ےک تس ازت وزن ےسارخ اپ بک
 (پدالا بالی داف ۱ لرد روگ ےس لیول ےس فر

 ےس ن رغ ےک امس شو بم مت دا راک کلام تو رود ی رب کی کس

 عکس عسل کلا رم سرب ترا سو
۱ 



 رانی ۰ هل! شا تی بم اپ
 رک ہر ےس ںو کلر وا ںومالف کے ال اک لی ےس یں دلا پدا ےن یر اف م ا ا

 ۔ےس ںیہن زا
 میا لن اربرر طس ا ےس الس اروا قالغ ادار ایر رشروا تله نفر ی 2

 ںیم تمرض کم سد یم لس درز تک ستاد + کن لازم نت چ
jرکزع سکس یم بارہ اع تزعح۔ ات 2 |  

 ریتم نام تشنه سرو ملا سرو روفحر کید تل بش لکه و
 ( برالا بالی را ) نو ےن یی ا زر و یک وارک

 لزز اج سوا یر ہار ںیم سا رکے هر فک ےس ین زرب کوک یا
 رکں وم ہدر ایه ی تاسو ےس س ۔ ےہ اتا اترا ےس ا ال ایر ےس نم ںیہ ترو ان وک
 سم ےک ارتا تروم کل اھ رک ناف اےک لا لبروا ےس کوہ ادیپ تآرج یکے ادا ت
 لازم کے دار ۔ایاف کک ل قلب ےک ایمروکی ل! نرب لو لعن یاسر تاروت کپ د یی
 تیر رس رےہ رب لات ںیم سض ایروا ے یر داب انہ رکی اے لم لاش ںی نج سیٹ

 ۔ ےس تالف کام ل إب کا مرک سا. نر
 ےس ای انک سس زیرا کا هست اک کل ےس یف کی ےب

 ۔ںیر ظر املس ناز دا | ےک کرکے ہو ن السرب ےس اسو لع ےل ی سولار ی یا
 ںورُم کلرز ےس سا رکے ہک له سا تنا ی وک ارم رک ورم نایاب باک کر
 یر صر ۔ےس یتد ہہ فییلحن کب راقادنزع ےک

 ان سایر هی سا ےڑک ا ڑل اس ےک وفالسرو ا ےس ری شیپ 6 زر لان ری زام

 اف ےل سو لس نقی ان یس ا ےس ورع ق رک کوت ںیہ کر کود ےس چٹ ہیعرذ
 ( بالا ب اک داف ۔ےڑل(ڑل اس ےک اردا ج ف الال رنا ےس

 یر رس یتا ام اس کر جاو تاب ےدہ ےس تک لی ےک بکر اتنا
 قلاطم ےکر نر یک ا یز قالسا ی کہ ےل ی | ےس ین ام ےک تصوف الساردا تام
 ح ۔ اکے سرک ب راو ع امرا یار ادوار
 س تتسستتےس ےس



 نب 1 نارمل

 یا توان ال ا

 یر ہرا تنی ےک س یک نر نیو ہکے امر فر حل بیوی سا ںامیروا یا 2

 دور تم انے کہ ید ت 7 .وہ ےس ےسدنب ےیل وک را چاه ی ےس یت زہ

 )1 کس ہرا ےک نر ت ارور منا بس ر لص ام ے ںرہ ار نہ ت لود لاو زل ۰

 ضرب یار. یک لا روا تار زیپ تکیه ال - ےس قادفا یز سید
 تباوہامس ١ ےہ سر پب لصاحر کلر یککن اضا تلور رو سایه تن طالع تک
 ملت رپ را منم باس يه چرب ایر چاره نر
 ترکی وہ کل امار دا ت اطا ؛ مع رت ادایشر ات امتی کہ جو ہیلع ا لی فارغ ےیل یم ا ےس

 "مان ما سا ایمان بات سا هنر نی بی مي ار کس اکیا
 گاه ۱. چپ نرگس تلود سرد نر کمان تانک
 ےس یب لن ج میلرذتسیکي اد ضرب لر کن رک ی مر ساکن الف لون
 ےس کک العاب . ےیل امنیتت مری ےہ نجس سا ناردا

 ےس ہیر گار اکپ کس ا کیل یکھ لیہ ینضم سیم ےس شب لپ زور تیر وین نر
 داف یرگشم ۵ تای ی وعده ےک ۲ میل رک ک
 دع یر ب تشر ۔ ںی یت روڈ ے ےاس ےس ی لا تک کن اضارکں یم لایت الغاب هو هارد 2

 هو داچرد کرا دریا عرق تاصن,« لکرث + برق. نا. نایاب نالعاک سا

 - رد جن

 نو ات ولو ها لا
 میوه نا کے ںی گر بلطمی تیر نسپ رک نم کم کا تا ی

 دسامنراپ کنفعف مروا هسی انتا ۳3 ںیہن اس زرا دیا عرار جر دا ئالغ ١ ےسرنپ ی ارا

 << بج نک سلا مر سلام ا سیا ےس ںیہن نک لا و ول مہ سی زرد ےہ ےس تمام یک
 سی يه لر در توس سند ؟ تمام گن اور ٹال یر نر

 ۔ ےس یکن ایب یک رک ویر ففعمےک یہ ںیہ ےس ا
 تہ چرس ۱ یہ جد ۰ ۰



 ها رد اک بیک رز گر 7 تره لک لو

 ۔ ےہ یہ ات مج یکک ا ےہ اک
 ےس میت ضر ی هست تیکت زاد رد یم ےک اب

 ذوب بکر ی تر هتل هی هر یر ںیم
۱ 

 ۔ ایکن ایب یارک کب سن ےس کل پرو اخ ۲
 ۔ رکی ارب ےس ناز ازل روا ےس ےس ا ےک ا زعم

 کی ارپ ےک وک اردا ےس ناب ذر ۷
 ار راز (لد کل نیم 1 ےس ڑاماا ےرب زم ع۵

 ال ربی کں ونلینر هدر رج شر ۰
 ۔ ےس عصر سال اہک رتن اد یل بدرب لار مس کیا

 - یوارف به سا مع عیسی: ےہ اٹ ا ںیم
 هک کس رک اکے رک ط اتصال رپ ضرر کا ہود ےک م وطال ۱

 رکی برد رام و رکے س ب ناش یکی اہکبے یس اہم قو ار ور یخ یس ےس سا رن اھب لاک
 : AAD ار لس ارت لزوم وکت داعلا ی | تام اروا اینم

 رخ 2 رسد ملکه فر کیا یم عی انا
 دام چرم 1 ۲ت ررر بز لا
 و ملال کا تنفس اہلطر دا ےس ر یکسر کر را رکے کک ناقل ےسرکہ اواو هرز ءاز ها
 کای تتحد ترا کر رنا سد اے رپ ےس ناز ل رکرک س ایا دابرکں ود مولم

 مور سرد انا ش ور وف الم ےک تام سا لک کرکے ران ١ض ا" ن ۳
 ۔ اکے رک“ دہ سا زاد ادا لاو حق سرا ر کک

 بر هکر ام
 رام گے مو رکر زکر ےٰڑ 7 ۳/4 ست اب کد رکھ مک 2 ۳۰

 ےب نابود تب یک ل مکمل مر تاں ا ۔ ےس ترف پحاص لاو را ور تا



 زباع تسد یز نب . ےس اش اطخ کں ولاو اش کرم الاو ترردقردا تسسورہر اد نک سرو

 “اب ایل)ب ےک يصوخ ی يرگت اسدی وا قطب
 کبر الص یں رف انک طا ےس ضا سم تی. ےنٹ ستر ہا ےرکب رکے یب لضف ارگ
 روا رک 20 1۳ رن ا ےس پا گرند در تراش روال ااو

 هو رز تام اھ

 رک یتالخ رک ایا ںیم ت سا
 لپ نیل ےب رد سکے ٠ ےہ ام رکی سر اظ اکس ہد یب اسدو ا ےہ ناال س
 یر رک اشا ڈر مکس یی مر زرا ہدہت نا ےہرر گا

 ِ ۳1 ت )خو درص

 ی تو در بم هرکس دا سرک کک بسی مرد

 دا لس سیم یک. ےہر سم اش: فر یس ےس مون وا ںی اضرار ہا ےس ہم اوسو اہ ےک

 رک ۔ ارم اناب ےہ لضخ ا اسجاکی یم رکےت اب یو یاب اپ کس ا رکے بس یی تا یبا
 وار روا عاری کز ۔ ےس نوکر لعل ےس فال ےکل ار حنا د ترک

 ر ی ا ا ج لاسر ےس سس اہ وہں د ( ۰ چد وری ٣ر ااو نالعا کک ں اہ

 ےک با کس ںی اغا کپ آد ںی کرکے بیرت آہ ب د پاتا ہہ لر
 رار ۲ رش رس ؛ سبک ےل: س نیک هرکه نگر اکا اهدا ا یک

 روا تییحح نیک یر ۔ ںی تاجک کرکے س یک اپ ےک سا تار ںی
 یم سکول نج هر نا اک اوت یس یک اسر درب مولف تهویه

 دم و ر رگ اس ےک کک وکر کن لخت سخروا چله از توسل گانا ا اس

 تشنه رز فسا سس مم ان صندل ناچار

 ماس روا ےس ر این سم اخر نالعا ےن ل کرک سیہ اض ۔ےساو رک ای کت اعفأو

 # ۔ رہ رٹ تعحال صاف ںیم نااھ ور امطا بج یک تدریج

 ها ےماعر کم اد ار نم گن ا ہو روا ںی اش اراک ضا کے ایک ی ر ارب

 ماسااٰوتِت ران ھل



 ےل نکا
 ےک الگ ار لو ددال اردا کس قاس تہہ ےن ےک نر ےہ الذ رپ ےل ےل 1

 تاجمر/کں ور اک روال ورک گب جر کا اَب ےک کرف اضااک رر ارذکس یم خر وا ےس 77

 کن غیب ںاہہرو اه اپار ان ہرلجعاہ تخم سا لایک نور آه تنس اغار ک

 رکں ود نب نک درہ دا ےک ت رطل تددت لر مرا رکے ساتان او سوف لا

 ر یر باھ 3 سرو | ےس و رر رفا کن یر وا ےہ ددرم تردتل ن انار ے لت اب

 رابرت 4 لام سی زار ا . هکب ارس تعمیر رک ۱ اخد اد

 ۔ ےس ایگ مر اس رسد تلخ ولت کور نو ےک تیب رکے از

 می لغو انا
 ںی ون من کی ےس تیف گی منپ سام یہ یگ ےہ ہر کے کت ارز

 فست تی ادا ٠ےہ مد تزاعا کنی اپرا یکی ہواور لک یم تیا یب
 مر افاد نزات السارکے یب راج تیز ےس تشیکس ۱. بسد بیل رک
 اط ےک ترتر ےس اپ هو لبس در تضر بت اصروا ول ےن سا وان: ےس

 رب ےب لف اسلام ۳ الم ےک لج ہو کب ت | رتبه سرما نا
 روا لدعد ماظ) نئ ےک ت موم ےر یک ا ۔ ےک ئالجب اے اب یک 4
 کل االس رو ےہ اروا ےہ گر کیم تب ناوک ں رود لک لت ی امور لاغر لک
 کک رک اترو ےک تاش لد ےس لغ طی روپ انن ورځو یر ب تطاس
 لب راس طیب لگ ل اعور یکن رکو ےس ےب ےک غ۵ روا ےس یک تج س
 ر کر ف ام بت کل ریا ددا جیگر م فوص کت یں رو: ہد

 ۔ےرلپ کک ی وز مرور حا کن اجر مور بس

 7 ین اکس ا ۔ےس یف ا ! ںیم تاملعم ق الغا کدر دا رس یر
 ٢ِ بکر لن زو دنا( اردا ںی کل الضار وا نونا ںی تشاروا ترس

 TA جا ُ ۳ مهسا رکےن نیلام ا ب رک نم از السا۔ ےہ

 رار وحد ا ۲د شم شرر ارز ZA رکی دق لر تاس ےک دک رنو 7 0027
 7 ضد امن ۱ لو مرور د ےس یک وی 7 )۲ ۲ےک الم اے ریل بش
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 ا نار لس
 2 نوش رکپ رک لا ظنمپ ماظنٴیمالسا ےس با تیک ا . سرم کن راد ) نزار دا

 ے ی رر صارت سکر یہ ںیہ مانی اع ردا مال یا کک ے+ تل
 ۔ ےس کل کت سبا مم سیم قالخاو ندا

 لام ےس اینو اکر کر ایف اوک ہ یکایک س ںیہ فکر م اھت یجب ق اغا د نزن اق ؤا
 2 را مات عابر لس رو مت چت امر
 میر کر هی زا ےس ں بر حس فا درو ےک ہر ناد نکا ںیم کک

 کا چشم ریزی لک اطخاروا یم دب کج در رج یا وا ےک

 رور وال کی ای کہ ےس ںیم نا یہ سا ےہ برولطاکہت ایم م اظ هل یکی
 ۰ تاید 7 داری اطا روک

 تم ےک سانگ هک يک منا ها
 اہ ےک اروا اد شرح تصور تارا سا
 هوا بطور سو تب یخ سارا ام ایک مری رام با سد
 رر نکن طرود تک مان ام اک بکر وا تحعاجج ساک یت کس فید

 “؟یرکی تھ تاب یس نب یت الف اریو 1 لام در یک انت کک اب ہیرو ال اک راه ےک تیک
 رر اذن سمت فر نا ےہ ماتم ہک نا ۱ لند رک ما لار

 ہار ےس نما وتےک وک ےب یک نہ دو من بان الا ےس ذظایلس ا ۔ ےس اسناماد قال ا

 ےس | یخ مئالس ا راز يا گن چاه کلام

 سد زگن اش رب سرفغ زر لر ورا یاب ی سگ ال - عید هد
 تیام کرک الکسا ےس مالس نک بک تشاور د| لم ضارب رزرو رنګه د
 ررنکرو ال تشاور ں تا هراز کا ےن ارادا ساد رک ےس ا

 نر ۱ ےس اب بد اکی می امن کجمم اکا کردا یتا فا رو١ تن ٹکر زرد
 9 رے ٹر مگر کل لاو نا ارے نار ےب رت هام رک تاکد ترعو ےنرکل رپ

 ۔ یر رل اوم یک کں ومد ناروا ںیاگیب
 للا ایا نوجرب ب نرذلل اوشښل اونم ںڑڈلل لق

 ۔ںیتبدیم لس ما 2و 7ر تاک هو ور رک س نا روا
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 7 ےہ سوم

 پآ 7 کرم سیم و کیس ا تک س نیم یک نر ته رس 2

 دیکر کل زل السر وزو هک ںیہ ہی دشردممس کن تک ہرے اس فام ےک اب

 ی مال اڪ ي١ ال رو ے لآ اط کن اردا یدل ارن ا ہد رک سل 7

 ردا دزد ونک ارطاخ بیگ رفاه تب راشن رہ ےہ ہلاطم اک رم

 روز هه آسا نی کی رپ یارک ایا لہ ارکاب فو امن انپارکی نام
 کن ړل یکن وردد رداد للو رپ ںیہ لد تاب یل رکے یب شور ہری دن دہ

 تیغ ماقمنادد کت سیا فکرد



 ۳0 نرم

 وم 3 9 م وما ا مو << ک

 نیبارف ینا yy نوار بن لا نا

 وو ورم و ووورم ۳ درر وو

 نزدیربو ضعبپ کو وب نیو نزار سرو

 ۱9 11 ١موےد و ےک /

 0-8 ا۸ كو ا جا نار روتا

 وشاب اوما سيلا وہا ںیم اب ا لع نیم 8(

 موم ما ۳ نا او کو و ورم

 فوس كيلو ھ22, 7 ںنیباوت فی لو ملسو

 4 ۶92 .7۷ ط 9 و مو و و و 7 رو

 فار | سوهخهللان و ریشر وجا ملی

 دوا ےک وکار دا تار کر

 در تا 77 کرد ےک لو کس ارد

 اب ياد تک
 شب ہد سی تان اد سین امید کرد
 او تر هلو فاسد وا 3

 هک سارا راز سارا



 رم ناال ىم

نادر تساوی
 

 هر بیت رکن را ےیا کی قرف ںیم یسک

 ے نار الاو هی را کا
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 ےس اھل اکیلا ا
 ےس گن یک لعکں زاب کل ردا الف هد کیک ٹو یم یرقان در بِ

 سہ ہک از ےس ںیم کرد یم ںیم ب تک ارد ترا دور کل عر گے
 نر ریدر رپ ہت ام ےس کوک ےس نففانم ےس تبسانم سا ےس خام سیر کریپگرو ا ےھت تار

 ےس بآل بادام ہراواراس اکی اذن ےس نیانف تر یر دا ےس اهر لو ایراد ےل ۳۹

 ِلاطلاورپ نام, تم سنا کا تار م٠ ت ادعت ی اس ےس نا۔ ےب تاعطعت

 مشاور ےل ےک ےس رل زم کو ور سا ےن ہر ہیک ےب ہنر ان که ما باک

 لں ریباھخ نا نیک لا رک ظا ید ںیم نا .ںیا باک ا لاعب ب اکل اکے ت

 تسرو ال ایم ان وز2 اسناد اور یک منو لا رانا مر

 سارا کریک ں یب ییہ ترف ١ گپ کم یاب ماس ےک عزم تی امت ںاہی ےن نر. ےہ ست
 رک تم ناهار لر رگ جسم. تسلیم ناشر ےک

 گم ۷ سس اسم نا زیکن رت ھا ںیہن ںی تارک روا یم تما ںی ےن اچ
 ا اں ادف ےس ںیم نان جما ہلا ئیب انرکزایتماد قت لدصتراقخاب ںی ں را وکر ےکارف نع ۔ ےہ

 کک سل رکن یرمصتی کب س ۔انیدرکراکم) ےس یب رکن دت یک کای کا اھت د اچ ں دن
 کنز ے آہ اپ الپر پر هب ےکادخم اک ٰناض:ز ب تسارہ ےب اأبْن إزآ۔ایرر راجو: اگ

 دان رسا کی کرو ا ےس ال نار رک نر ات لول مات کز يا ک
 کے ی کر اکا ونار کب سرک سے یکن ایا 77 ردا یکن ایا ںیوو فرض ںإ ار دسر

۹۰ 



 ہرا نا ر ام

 کى 7 ےہ اکر ھنا ےک بسرج ےہ سک بد یھ سای هود رک بس
 ردا ےک رد یری کرا کل شد کی۷ کک كانال اف سو ےیکر پلا

 ۔ رس یم تشدد رک کر روتا اس | نخ درمیان کن سا
 هوره سرد ارم ی ےک ںوریفیک ےک یم اروا ےس ارن گن - ۳۲۱

 لب سرد سلام نا يک ےن اک کی کرد ۱ سیم ےۓرکق رو نایمرد

 الور ا ےک دوکو ےک فارس ںیم ےن: ےک پ آر دا ای تہب نر ۷ ار ںیم دری ھم اک

 ها و گیل ناز ب ےس درب سرمه سنا هل کت طب ےس

 ےک سا دوا نا ںیم رام ےس ںولر کر ےک اروا لا رس داف تم چ از یک

 ہنر و٢ تام سِیمنم نایلارپپ ںول دنا نا هال ناب را یی ارت ناو

 هک ا ںیہ ر کج روا ںیم تت ا وتر کن وار
 ای اونالام رم طور شیکا یخ کس سی ےب اپ الرب کار ییا ناار ار آے ے باطم

 باس ور روا یگ یک قم ویک یف رش یکن ایلارگا. رپ طب رد
 بسم وک ینا وکر م یہ رںاہکین اد یک دم مو آے کی رکے یزیمفرایتخار واری رب اردحپ خل ےب
 ۔ایلل امبنس سد وت ےن ں وما

 . چي ہو رم مر حریم نا ںیم تیس سا لصارد
 ۔ںہ ےئرکر نوت کس سارا الا
 سه ارگ و نایرو سلول سر سس روا شا هو که 1

 ۔ ںیہ ےترکرالیز اکہ کروا ںیط تال نایئارم گم کاخ
 رکں ولور ےک اروا ںی ا رکا د کے س ے بلاط کر کز کے لوس 1

 < رو لجن بلک کی کیک هست لب ےن عو بح اص ںیہ ےت ا
 ورا ےن اں ےگ سوراخ دم اغ رک 7: ےک کر اک ا۷ وحشر رداادم تعارف

 سرکل وسر وا در کے م ٢ل گر رکن ےن ا نع تاک" ۷نا یپ اطال ام

 4 یا

 مد تو 1
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 سرا ناال
 نر ےک

 ےہ ناک دو سرب بسط رگ به واتر هک اروا لا

 یی و لپ هرس لو رخ رو
 ۔ ےن لپ تاب کل نشر ےس لاردا ی | تاب لاک  لخاد ںیم میک ےک ا

 و ت
 تین رف یر ما

 هرس رو ار ںیم واش ےک نرخ اش فر که وای
 عادی ها کلر رد یخ ام ۔ تنا ںیہن یم دا نبش

 یب ہیک تمعاط اتم اک ہک ہرا ا ہد .ےا نت یر کب کن کک ریپ ںی
 می ائ دف را مرکی سلب تیبا اروا کہ ےلاج هر یب
 کم صحن روکے ای ۰ ےس سر کی لا نم ںیم یرو اب کم اش اےک ا ود رکے جہ لک پت
 ےرکحت عاط یکن ار کر تع لالا بہ اورہ تح ا ۔ ےن ف ب ںیہ ںوتستو و اون بک
 ےس و 1ن لطمےک ایر نام فر عپپ .ےنٰل ا تب برف ررار فار رو یورو کسب رود ردا

IEدا رگ هو رفع ار ے2 ادا برگ و فو  
 ہوا نعم نم ےہ ل از لا سيب تعال گرا لک ورم کج

 ۱ یکی رب کر شم یک
 لت خزتےہ ررعقاو تررصع بہ چپل یار ایپ یب ےک تداع یک رکن انا ےہ یلاھتر شا ہک هم رب تماس ترقی کود تا ی۔ چور ط پولی سا ےک سا

 ہو وار ںڑ ےس ماھ | رب باہ درہم وا گناه یکن انا رکی کس ںیم کب نا کس ےک
 لا رپ نا بر ال تیم لاد مان نا . تور اب نو تررعمهتسبا لو سو
 ! لو هست یه رشت ارد تس ناب لو کرافت نان ری ب

 لب هه یمنی یا هد تراک بس کش بس هستی ماد
 رم ریت مپ ےس اوم ےس ریز ار ار یخ یکسال
 رہے تاج عر ےل کن اشا د یر عاد تے ےب سس ےہ یا ایر بے رباط
 هل لک کن رم لب سو ار هم تم پلی یکم اکا یب ےس اس نا
 با ADL اوروں یہ نود ےس ضرف سر نل ےس ںیم جی ےک
 ترا سا عاری اهم سس سہو

 لو



 ۸ نا ضا ام رر
 اے" ہمصحححسجبککۓآکسٔ

 انا لگد لقا سا ےس وجہ ی کہ ی کروا ےہ نحت تان نون یتا اھت یک سر جب یگ

 رض نیر فر کنید ات دان. برام
 ٠ےس ترابعر ےہ رقت ےب تعاطا کن ا ياد لی یک سی سا تک نیر
 رگ فردا یر ور شرف سا ےہ سز لیکر وا ےہ لام الا ما اب اکہ زنه

 هی
 ۱ ضط ےس ا شپ یم اما نل دا یم ےب کت نام کی د نر ما منت

 "فار للا ف اودخدا ار٠ نبذل ااه ياي

 ۔ راہ رہ لص, ےترا ےل ںی ماس ارلاو نایب ےل

 - تب لر ات کہ ےن و لئاد سم تععاط١ ےی ےس ےرکت طاطا ںم تا

 هاچ نا ها راک نسب خد کس مٹ 2 زحمت ںیم یک

 Jr ےس ںیم اپ ےس سا یھب میک وکاس ا باروا سال كاحد ےل ےس ۱ هست

 تیلاطم تاب سا طساپ لعاب لاو نخ تعاط لوس هل نخ ما ےب
 روا . سم فقر رک هی روا کسب کا کت سو باک ایا لپ ا کک

 ۔ تا ےنرج شم وب تی رک بر
 ۔ ےسا رب داش را ںیغ زنا ےس ہفت کروا کا

 كلا تلر اب ضب نع 70 0 -٭

 هستی سرم دن بت مر اد که دات تاب ا
 ےس کلا ملا هک نر گور تب ید ز جی سک

 کیو سج لم اد سیا راس ی ںی م منکر دا لرل تو طم ےک سرو لا نیب جلت ل ارا
 بے رک پک س س ناول وکر ےک تير راوی کشیدم ےنضامکر ا
 ردا ۲ سہ ت یک ل وسر ےک ںیم تا تا یکن ما کی ردا ےن ںیہ ر کر دا

 نمو نودرتی راڈراروا ۔ تا ین رکیکروا ےن کیک یم ما ےک وسر ےک یک ا دوو لا
 بس ادوار وا سم تار ںی کر ا دعب سلو عم

 رل ت لا ری دیر و رم م ۱۰ ےس کالا نب ردا لک انج

 تن تاب کر تا گارد تا برگر يک تن رک لار گرد اب

 ۳ 1 صج ج ج ج



 گا نار الا

 لرر ےک رسارد رضا هنر کک لام گرج رد ها تاتو ۳۱
 هلال لر رم لرگم قایصماکء دسر ہللا نیب ن وقوف بس ہو ےن ںی ت ایک
 لپ گلم و رک زین نمد عیب موش رز اش رد
 بل ارو کام کم ا رجب ہدو ےسرسدد ےن اس ٹرک روا ںی ےس ارگ ولرسر تر با

 .ش هک
 لب در 5 رز م اے را یی هرچ کر براک لطفا سن 72

 . ےس یکش زر ول نا تل وایت

 كيا لعب نم رازجاف ضعم نومو بابللاتعم نوشم وَ |

 د | ىلا نوور ةمانقل موتو ارل احم ا ی نخالادکتس
 ۔ بالا

 هرم تحت سود ردار نکا ارب قت سے یاب کر

 کرک سابا ےک ازم نا گرا ایا یم گولہ ےس ںیم ماڈل
 باذخ نر تک نو ےک تما ردا ۔ رم یر اخو تر ےل ےن ام مز

 ۱ - ناب هر نزن
 رد شه عزت رپ تین نشو ترک

 کر رک دف کنی رار کھ تس ما ار انک ںیہن نر جے سیکسی ےنصم
 ےڑڑ بان اک ےہ مک و اڈہ کن یخ تاب لدمم قی ٹریک ام بیر

 ںوظمےر ود ؛ ںیہ سل رصح کب ےس ی لا باک تم ےک سا ےب ار کا دی ےک ام نیم
 تک ترخآ شا ۳ روا ا ےک ر سرما ےس ںرلراور دی کت وابل ںی

 ی یر اوس ےس ی دارت تن کاررو یم انرروا باغ نر

 ےس ایک نس مے یس اروا ےک ییہ ہو کہ چہ ںیہن لضاع حی رکن اضا عرس یت
 یز رپ کن ید خا ےب هست که ست ی کے را سا حیا شرک ام
 بزم سل ارم نجس ۷ رزم حمےس شہ اوخاب قو ذیل یم
 ۔ ے نال دے سن انت مم لوکی کا عا اوہ بب ےس اروا ےسرک

 یاس اس سد ا ےس ا ت و
۲ 
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 بلیو ذا ےس ش اب گرل یم سب ترا ناک ہار ئایرد ےکگو نادر دا ۔۲

 ٹر ساب هی. و ان هی هل بن بینیم هکر اس کے ے
 اےک سپ بہانا ۳ ےراپب الم اتو | راه نا یا

 ۷سا <ےدطدغ ا۱۷۱ کذ ناص نوري ساک اکس ارد ا ے رک وصف یک بے

 هدر سی مک بیم زین رلود مای دا کرا بی ذکی ب کیک بواب
 نریم ملت کبک ےںرس یب
 ےب ےک ےک ےیکر وا گیر

 ارے ا ہا کات یہ اضاع تیتر ارم مول صب تک ا رباط
 ب ابا د راو 0 نرم ےس سا یر رک )ےک یز کار و ار ٹوک
 اض کں کوک مکا ےک ۱۸۸ا جات فر کی ب یہا ہو ءل وسر یکی و کہ اہک

 زار یکم ےس فط ب ادر ارز ققق ےک ت ات هو لر لو مو .هچ-
 کاور ناز نه تان لور رو ےہ ٹر اک اک س ۱ لرد ۷سف ےس اب

 ید جرم یک تراغب لالعادران؛ س١ روا ےب ٴنالعااکت راغب فالخ ےک ا .ےیہراکنن١

 ںویفا ےرصذد ےئرپ ےن م ےس تمزححی سکے ھب ےہ یہ ابا کما دوتا ای ا ےہ ود
 ا۷س ار کرا کی سکے کت مموقکي سار برد اے اسی لر بات زاھکمکاع دا ہنسا اکیس الل

esses Uروا ےل یا یل رب کت معاطا تمر ےاج ار کرانا ےس ےے زاک  

 1 واوا 4 ترک ں ورضا نرو ر ےس رر ا ۔ نرم تکاط ا یک ار

 دسر کت ع اذا نکے ت سرکس ل صادر یھ ا ب رک نا ٠ےہ یک ست

 تیتر اق یگ رکن اول ایف چیر ار اد سس ا ےب سا ےہ ےس بد کش بک تب
 ہم و و ا ۱
 دلم هان ترکان السد ییا یک چر کل رکن ا ےل مرا < سم
 ےک ایہ ےن ںیم بحر کے جا اف سا فا کز مال چادر فرم ۲

 هل

 ۵ھ



 رحسه انرغاف لس ادب ال ون عمیق در في هنر
 ی آبی کم السلا لع نر ترحل رسد یک( ت رص ےس ں رہنا تاو ےک در زا اح

 و کپ ب ںی ھا پد ی ر تس رکے اس هر
 اھ کس ار گے کا ےس ا۶ی بل زر رہ اعلم | ناب عاطید ۷ ا لوس رن السا

 رار ل | اطا رمق لیلا عطر مر م ےک اص ردا علاطم ےک نو ظن ا ےک میک

 ول چسب تر وار وا و بچ. هم ارت گر شا لمصارد ےس ا ۔کت عام کل شر ے

 ارشد ادخ نا عقل ایف امام تر سره و بدم روز ایکس یک
 ۷ت وافب وکی ال لر سا سم تلاع یس .ےراا ۷ت عاطا لزل اروا

 لوا لونا ن ہر س یکن ایہ ےس ام قرب لوشیر کی مر سکا شاد: نریک

 لکت الت اصن

 اسکور ایکو اک
 پورن ہد ام ۔ے اھکرر کر یت بام لاو تا ےیہ ےک ںورڈ اک ےنرکر وا س۳ ۳۳س

 جے ارب ا ام ی ساک ر ر فر انن ارم فان اک یا “ںی

 زن ول تر له | رک. هل هر 5م یک اس روا کال ےن زر تب
 “لم لررسر ےس ادخ ا لشینن ۱ تاب کل رشر ےک یم ےکاو درک ا اپ. هل ۱

 رک کد لمس ترنم و ضرر هرز نہار ای ےلل) ےن ا زر۱ ےل ےن اک
 ہک یر ود ؛ ےہ ارس ایکر امت نیو ب اذع ےب ےس پس ؛ەلالےنن ا ز ںیم کر وا لو ےن ۱

 ارم رک بخرم او ل 7 ےس رکا ا تلع یک ےرکر ایمب الخ هل نا

 لنگ ی کج هو هر بازی اکر ایت ب اذن ےل کن ا
 کرلی لام ہری وطی رش فوب سرعش ےہ ار ا یل اب یتا گور لنا ںیم کت رف

 لا ایم ےس ارو ا تسراد نرو هراز سم بن سیر یکن اہک یم وی

 لیدر سا هد رک سر کا یا کا یک نر
 ور و لل ںیم لور کی رام یب ےس بیعت یل یهود کل 1 ےک یم ترخآ ینا

 ےگ او

 ۲۳7 ےہ ںیہ ےہ ےہ ہہ ےس ہہ تعال ے ےک ےہ



 دما ناس لا

 نایاب ںرلاو
 نایاب ناروا ےب ناییارپ ںور کس ارد انا گارد ۴

 نو یار هارد کت ڈر با ےس ن ا بیرو رک رکا یل تیرا ںی یو رک
 ولت بس کس ارد اشنا سال نایاب کس رک میهن رو ندا لب ےب

 لس سرچ ںی السر ل ےس سس ا ہے ز اغ بارا ےک آت کد ییا اترتا پ

 هل نایا رپ ں وہ بس روا کو لف
 اقتحنونموملارصض ھوا ںیم تیآس ارھگےہ ںیم ہل اھت ےک تی لیہ تا
 ےک رکا کن ام قم سد تی ارگ جو اف کوک اک اور وارہ۱ فرص ات

 رگ ہد و لسی ںیم ل و ےل اس لاک اباد اے سپکو ر اص لاگ اروا

 ےہ راترا

 تشآزاو ےھبودف تلج و تلا یک اذا يذلا نولسومل اانا

 نی ذلا نوطوس مهب می ه تایر 001 ل

 مه هزلور «نوشفت مه انت رم و هالتفلا نوصقت
 7رضضم و هم هب ندنع نامید مل اعح نوٹسولا

 ۱ ۔ میا یک ق ہو

 ےل د لد ےس ا وت ساب اک کو ۷ا بج س ےن نات کر
 ہزار روارک ایا ےک نا تس ج ی اہ اس کل سا بجا
 راغ رب ںی ےک ور ہر اکر ور نل ںیہ لاعرب ہد روا+ سش قو رک

 خر یاب تست نی سا ودر دا سیب ےترکم ات

 نا هی ناو نم کسر ا کب کرا یہ اب سم ےس نم

 تزعو لری رب روا «سشص اش ر وا۰ سا ترم لا a اکر دا

 ا

 ماسااج بت ادا ا ھے



 او رپ گر تر عوض 7 ےہ
 متی هرو روا ےہ ترم ت اھ سہ چ نالا

 1 عفت وسول ا رکی کل

 ےنرکر اھت ےک نایب یب کپ ےل لام یب امت لا لاک ا ےل ضا تانصسدر

 ےکں اردو ا یر رک آرد |ورآد ماو ایا کادم کر 7 هی بلطم ا تے رہ

 جہد ںیہ وترا پ لاما ننگ بد فرم ہ سیلاب رکت رہی کں ور ماهر ب
 2 تیہلا کک شمالی کامن ےے وم گر ور ےک ےس قت 7 ۷ مر ا ےک رک اس یر

 د رکن رو و پس 27 ایک ا یل تمرر
 - اي اونپ تستسرس لار ۷ر ج۱ ل یسک یب ےس نار انار رها ها

6 ۱ 
 ےل ام یک ایام امت کے ارم ملح تر راے جی ی

 یب ر کس ےک لادن بس« تر بسر جم ایک جم یے ام یک
 ندرذ ان رب کل کمر ع س ھے نا کب اکی لا یم تی لی ےہ یز کل ساو نزلات
 رت ےس ےس الو هر رسوو لامپ ہد 1 رص ب ایکاک اقح

 هلو هر جرم ج کلام ےک ےتسوہ دارت ی ےک ا ج یر کہو ر یاعر تل سرا
 کنه هک ایم هکر ابر مے رپ لک آجر سا ممتاز
 قرت لاسر ےس زر غا ےس کے سور نع تکل ناب ورک ارکان ےس

 لورو زتلار کے ور یس چ ۔ ےک ےہ کا ہور کت یکاعروا تورج تا ےکر کرک: اخ
 کتان ار لا 2 لصارو ناب ہولی کو اا رک ل اور یکے کا اختو ناب ار کک

 ےس ترس اب یل کم. ےہ امنابرکس فل شہ او نا لحم ہے ہ امناررکل رشیر یسک
 بج کے سے ہفسلف اکہ رئ هیلاری پن اد اتم وکار ملي

 ست ارگ ریپ کس ارد اکران نیر ای خب کاج
 لب تن اه عیار روم لو دا یسک۔ ےس
 بم ترم زر ہلسےد دل ١ نہ نوت فل لامر لار کو ف ا ےس نا

 نارمل هل



 ےک نیل
 ا۷ حل صا دو اب ےک نکی حی کود قسم ہی ںیہ ا چم ایرو رک طف کے روط تام ےا
 ۔ےا رکن

 نارا ترم دیا کر ود کا هو 07 90
 تا روا یر وزع ےہ ےک زان ے لاسر کی و 2پ کر ورک رھپ رکے دن ےس

 تار ان مبله هچ ار ضد فر کتے را ے اراز

 : ےراشرا۔ تل معا “ےس مارکس اش اےس کم و ہل لا لم رار وکو

 یروھب تمالا ذده نم دعا ف عل ۷ ء دم دحل ضل یزل او

 نا الا دب تلمنا یذلاپ نموت ملو توی مش ی یصن ۷

 ۔ہانلا باعصص ۱ یم

 ست ںیم تا سا ےس ن 7, 2 اچ 7

 دبے سا و اس ما ا ت رب یر ارت یر اس کک “رخ یک

 ۔ اکر زوو هو 7 ر رل ےل ناما ہنر ےک ہہ ےس ال ےک مد

 (م سو جام ر
 تیل کرک کی داو جاو تان پرت عر ال ۴م سا

 سس 7 نت ےبجر دا اکر پرو ممع ہد ںیہ ترس ا کدر کے قت ےہ منی ستم

 اکو مارکت قو ادب انب قر ا اپ ےک ادوار روم عقاوار

 کرہ کیل. ےس اصن, هام اور و اه تب سا ےل روا الاجداد کک
 نل اسناے وک( ان( د ےک پکے نار فاد ےس سا

 یر دا تب ی وکی کاکا د اک ا ریه اد ایر رک رکا اصلا بے

 چا د نے رب سوا ت( یر ا هرکس اما دلو

 “رس کک یک کلپ یک اسد رم لک هی سا ب ۷ 2 اور ناف نے ل اتا

 ون کرسی یک ۔ ےک اچ امت ال کت یلدا تان رک سا

 نشر نر رم سا هو لری سد یک تاب س اکا [اعر یبا ےس سج کرک

 ملک ات قلا بار روا ںورزروگہ وو م ےس سار ےہ اپ ےل وع تام ےک

 رت رسو ر دز رک لک ےہ ر 2 Ly ll ےن ددا ےل وے ایر دا ےک

 ص ص ج



 3 بو تن ارت هی وپ "| لر قسم کے کمپ ۔ے ی اک مز

 نخ هجا جت تاپ نیر ایکس رک
 تماف ای ب نهج اور کج سم رک یش یم یا ادرک 2 ال رر نک ےب س اک
 تعا اک ٹپ سس چرا بره دور اپا ہو رک وااو نہر ارپ گور پروا

 گرو هو جے عزم کت راغب اندو رانا سرب کت سرش یارو
 ےہ یراور نام فر و گم بی ٠ چاپ ےٹرروت یک ےل ا ادوار کرب اروا اھ اکا

 بار گه شرک نب سد ایارگیرف ےل ےس ال اسرو تکا لارو نست یاری اترو ہک

 رز باب میک در یر مرا هک منم مي
 - سام یر سم

 ںی لپ میل یا نب ےس تیس 1یا ہ
 “کروم نص لت رم یب مو ناب یر سود هل نا هک لر ی

 ۶ لاسرب نایارررشاب نایا لوس اصرار کرک ر وادی او کل رار و ا رر ت اعر

 رکل وما سا ےن سج هپ الس م ا سادوا ےہ نیر اک ال ناهار ادنی نب
  اددتهارسن ١و س ۱ ناف هچ ایکامکس ش سرا کمر استو روم یه ی نار یک بن لری

 متشاام شم رونس )ناف چمن هرتباروا مریم ں وفا الکل رم السا ےن ں وہا
 مار یر ےس ںوښ اوا ےس اےس نابل ےب اے ن ایا ل یا ی کہ ورا اودتحا دخ ےب

 ارج اس طاقت لس لر عسل
 ل ہر یر وص ناب نا چکیده سد یر اس لر ناب اں یم
 ۔ں حس ےس تاجر جوا لس ور لہو وم ےنإ یر اصنددوہی کپ هیچ اخ ے۷ اردا

 نایاب لز الگ کج ںیہن ےک تار زب ےل ا( السا سا نال وت کی کر اصن ور
 ا ل رضا حق ںیہ انو ےس ےہ ےن لوگر کر نام سرما لاس لک

 او حرم یه ی وری سل عرف عباسی لی ورم[ رر ناملسم و اوٹ بسے
 - چر وضع سهنسدحا نبب
 روزی اپن او( ترسو

 رم کو هی نا کرم ۷ہ دس ےد هللا ںیہ اوتر غی ل ںی تیا ایکن ا

4° 



۲ 
 7 ا نالا

 له لا نشر فرم بارکے یر چ رک دوت بکن ادا تسمو بیپ ھی ے
 تاب روا لری لادنکہر ا نکی کب اذ لا اے سور ۔ ےس اکر ل وا رک

 دارو رم آر که یر چي اد یک رک یخ نا تو ساک
 بمان اسکی اب شرک کیک وب کس | رب تار رد ارت لب کار رفت

 ماہ اپ بک سا و هل هنر فل کش فری با بس کین وم نہں اکی یہ ا
 ات ماطاش ہو ےہ رر ؛ںِ کرب س لایکی وا لوما ید این کا شه

 تل زوم » نخ سیو تینا ےس ا رپ ادا ارپ او مرر ہد اے ەر ےس

 ی هنری. بکر کی اپ ںوڈود تیره از حیا
 ریو شدہ لک کرے ید ےس ںیہن یل ارپ تب بالا نی ںی گپ اپ

 ےہ هوازی وا تکه عب کوش نر دا یت کر یس ی نرو کیا اط الس او و

 *لڑ میم ن تددنہ زرہ ےک کیر یک عر و تی کع لم شیشی ک كس چک
 ےک ر ل ےن کا ماس ےس ں ما ےھت 27 ےل ۶ لو مال ار واریت

 ام وصخ طفل واط جرم فر ریس ساره سرو ںیم ےک
 لات را ر ذل لا ؛ یئامس ےس ا۔ سار کل و رکی من س اے یز نی ایم اک ا

 ان ری ترقه رگ ی بک تی سردار کی روا
 2 ترم »لاپ اک متن اداِتدعد ہورگے لاق ا قل و تدعو نرو ۔ ےب

 گوارا نو چ ب چ لاع ۷ وداد اند رپ توا اتری ۔ پس درز علل بجا ددا رگ
 رے اک کت اتص ن ا نایک سر یر صا اں کا کنار تردد کت انار تہ کہ ادخرت

 “ھم پ ےسرش ا ےس ی تنس ا تح کہ لکت ہبہ کر یدل ا رپ رک
 ہوم تیک س و هر را هر ار ںیم تاییدا ید زار خ ںیم ےہ

222-2 , 

 لایاپ تسہر رد مالساوزفک
 لا رگ ۸ بکر شال هدعو
 تورات یر را بلا سرب

 تضرر ہری تس انس زار

 3و حج حج حج جت تحت



 ا نا صل
۷ 

 را مس ن الطب نرود مکہ ویزا

 تسیفرعم اد که ام رد
 چو

 تا و فخر رک
 ات شوز ات ہربل 7 اسد ۱

 ےہ ار ناماز ےک

۱ 

 س

 تسرھب تبرک ن ار رکن ال
 ت تسر ترو نرل نکن ھی

 سون کار سب ےک زهره هه کر: تاون نر ضیا
 رکرادنز ظن ںیم با ےک ر اشور شر ںیہ بم وع ام نا لا ناب نی یو
 يکي ارد سر که تالار هدر ارگ ناب هی

 ۔ ےہ سر کرک یم ان رکی راس ت قی فار کے ء
 ۱ لب نزد سرت ناتو رپ یک
 N رام ا ےل اوا ترسو ےلروا ےب بر ترکی ردامر ڈی لمتء اش ری بوم
 ته وفا آی طبس ار چمن هکر کلاله
 ` ر ےک پے تی ل والبلد لوے ٢ک ہزب نال کار پے

 ۔ ےس تاڈارطف کت ارد ا ھی لا امی ظنماکن ادوار تنہدعد سکا دارت عر ٠

د
 ے٠ ا 
«r 



 سا ناسا

 ملایم تریلر نا نکلا لهآ كاتس

 هر ۇلاق كِذ نمربدا یسوماولاس لقف

 مهتا سوپ روظلا و رداتعفرر تا ماتطاس

 ناو نت مه بابلاولخد اره تلف

 خفا ت اظا5 نات حکو تلا

 اهي هليا هبطلب فلعاتب ولف ھلرو يحریغب

 هلون وو رفکپ ر ایل کنونی یره کب

 نیت همی ریمل
 یف ہا شا سے ےس

 نام هاش له کو
 تا جج جج سش جج چیر ا چھ یس چچچڈچچچچپ



 ما نس لام”

 ولد نکلا قا اون ہی لام ْنِف
 ها نه
 و یوم لب هپ نامی اینا هآ نم ناو

 طا کک قا

 کی ترک سارد ےس پاب ال ا ہربل

 لار ساب ا ان نا باک کے ےس ناما

 نوا 2 ےک کے س یو تص تاو یر

 و تراش یکن اوتود کر یر

 هو عاری نا لاک که
 ایر س اسلام لو ار
 روا- ار 2 کرم

 رو ایل سنا ی هر نا
۲ 



 هو تدریج تور شا اد رکنے

 لے کت سکا مکے نا سید

 نا هود ین افتاب

 ہشلاروا سد کر رکن ت ایل اک

 ادرس و سارا تر که اک

 امکے واک ارس ار ےک رب لس ارگ

 ہہ ون ارل ںی ںی لوزن لو ےہ کانت
 ےک رک ما ےس یک مر لود سنا ے۳ا ےس

 و ومےس نایا بساوس ےک ویئر انے و درک

 کلن ارپ مم تزطحر دا لز دا ۷ نازی

 ره که سل اہک پب اردا جک

ENS 
 اھ شوکیا ہن روا ےس ایکل کے تد ےس

8 



7 ۰ 
° 

 ها نارام
 rrr یک 5

 روا تل نه

۳ ۳ 
 هو ےس کت انس هما سا هنوز مر شا

 ما 229307
 وس ےک اک نا ہں ےس ےہ ںیہ شو کر

 7 هم 7 ۰ ۲٢٢

 اره ترول رسا نا
 ےہ ایک اہ لت رکے ی تص ہ لوہا

 | : و
 روا بلاع ری بسر ؛ےس ایل ملا فرم یار ا

 م م ۳۳۹

 یوکے سم بال اروا۔ ےس إلاو تک یم لوہا

 مل

 ےل ےہ ای ارپ لا طی س ترکی اوبس ںی
 ua وی ناک ۱ ے ۳

 - ام الا و هی توانا زور سال روا

 ارز رپ لرد
 کت فا هسته رگ یک رم تفکر ن انا لابی

 باد کے ناسا ریپ ناک همیار رک تکی دم ےک

 موا سرک اپ یا کد لو یہا کک وہ ںی لزا ر ما
 و لوا زا رتی دوا ساپ اود ںی بضل وہ طر کھ م تح نتا یب

45 



 7 سم ر ا

 ےںہک / 4

 لس یر سز ما نب کے ست ِاف' بول ۷ تاب ںی راہ سا
 سین ےس تس رف ساک سکیں چب عفو تا نا نوکیا تر

 سنا بهمراه گز یک و تر لس
 یی ےہ ےہ یم یی رس رک
 یکن اسناد ےس نا رب عرش ار تسر زر اف حس اروا چ
 تامطخب ےس اطال رپ زان ھھبس ےس لو ےکر سین ردا ترف یکے سود ۶ تا
 رر ناس نور بصاص LZ ےک ادما سماں درب یل شر ا اش لساش

 ۔ےہ ںیہن مرگ مسخ ںیہ نا زیر دد یسککت طالب کل رده کسانی بر
 هو وراا باکے ناک نا رس وہ ےنرکم لام ےس پار رک س رر

 زم بجے یب ےک لم بلاط ےس ٹر کن لایک. ره ریش سر سا سا
 رر 7 یم ےس سا ےس ممے ہد سوپ فلطےکف السا نح ۔ ےں ہہ

 ےہ جن سام کد یم کش سکے سن۱ ےس ی چزم لت کن جہ ےب جنر ع نو یرک
 رہ و ۱

 تراس گن ایی« ود یلدر کن یه زر کب ا ےہ یمد رکت نار نا ےناخ ےس

 رپلاط ےک ؤر ےنرک بار روا پہ ےل ترک امی شیپ یک بذ بیشک ا
 و با یدک سا تاب ريز ی هدر

 "ےک لام اک سا ےس ا ےک ےس وصی
 باک رک نام ا کس یم ےترکت ساخرد ےس پ بابا رھپ ےل ۔۵

 ری ٹر کرکایکر وا ےک ج تصرخ کپ آد ارپ لد .وو رل اہ لا

 سل تیر آی سم تره و دا < ناسا کبک یک تر
 مولتی نر دمی هک یه کس بلطم رپ لذا تایپ یا
 تارک ام ب لا یب یبا ے ںیم نا ےک ےک لاف بیزخد بینگے

 مدسدلا نش تارلفا هل

4¢ 



 س0998: و

 نام ب ات اک یک یا ماس ےس یر کک بب کیک یت رس
 ZILA ےل ن رک ۱ےس سنن یب ےک لزاے

 هک رر ناییارپ ن ر ںی لوتسر ےہ رکو رق
 هلسرگل وز نا لا گراف دا « لا پد برا یو ےس رن افا

 لک ی تمس ارد هه گل وقتی دوس که هم تر ها کل
 بحار نا بکر يکي گیرم تر پله پر
 رم لی س ب ام یر تلا رم رح ےس نام کی کا
 کریک ٹی بل کن لو ته هما لایه بشم یک ند ھم یب ےس ےس
 تن لپ ار کا رب لاطم اک ن ا ؛ ںیم تک علی ادا ۰ ےئاج یر ان ےس ناک اپ اک

 طب ےس بنام یک تلا ےک الف ںالن ب آج ےک رک لوت کتو سارک
 ےن لولد وک ف اسم ت نار یک ہا ت ۔ ںی لوتس ےل پ رکن آد کا
 لب انا رفت مک ده کل و سا | تاب یروا اھ ایکل اوس
 روهبلا قیم لو وهيل ا نم شع ی نم ۲ول ےر 7 رہے لک ایل ولار ومدح

 ےک ےل د ناار ر مو۔ ے اے نال ر رس م اھم ےک اے اما یرر سر رپ چین

 اور کان ۔ ےک ےسرلاریپ ینیپ ےب ںیم وف املسکم اخ ےک کت الاوس ےس سس اردا
 ول ںی بام ۱ر جان ۔ ںیم ایل یر وکر ام ےس دو سرد ایل اسم

 کک تن روہ نلطمو دم کپ پے ارب رال ےس ی | د ھل ارابحا نم قیشع نمآ

 ںیم نیم یکم یو ہیلع شا لی فار سیر اف هک ال حنا سا

 7 ںیم ےب ما و بص ےب اس ےک ںی دوبار اسرر ےس یو یز

 عار ؛فرشاا نب بحک؛ بطخا نب مم ١ بطحن؛ نیم یا ؛ مئالس نہا لای
 ؛دم١نب بعک: ایطاب ئی رن ؛ ری رن یر ع افر , ص ف , فی ادب, قاب

 ۔ ژن رم

 لیلی تالاب تیر گه رپ ر لاردا بع ںی ےک ا

 نت

+۸ 



 را نس 2

 بے اچ کک راب نایت اک بع“ سیاف نایب دد | هل یھ

 هرم سیم یا فود کل ے از مل ال نم یی ںی ےن اب سد ہیر لاک
 لرد نی مال تر رپ یر کلا کن ا فر لم هی لاء واہ گرگ را ور بس

 “ےہ مر حر عاد لار هکر مس رد لس نر ےھت ےک رپ ز
 ےس یک ارا لاد رر ر یک ل رہ اسا ےک: ا ہر س وب تو یا ںیہ

 ریتم وس ارتا ٹیک نک ںی نح ےس ر ا سر کج ام لخاو ںی الس م ےک امت
 ےہ یت وامس ی طف وسا رب قلم اس کتی کلن ن ا ےس اات د

 گر وار« ترطح و یی[ اور تپل ںیم ںوڈا ز فلم ن ںو
 يک نا شرم کن رواہ ادم مسکن اس سم: ایا یہ ند فی رکا عب
 0 رگ اد

 ہار ادو چ ںیم تق طر تنم کلاس ےسر رار وت ت لخت ار را سو امر
 ےس ےہ رکا ایا تراش

 ازم نوک نکس کا
 دم که نو پر یوم ترش کارڈ رپ ےس اد الب “۷
 م ا اڑی ا ے کرک ی کہ ےہ کت رر کن ارت اکرم
 ے بلف ےس ار بارہ حد عب ےک سا. ےہ افر کرک ںیم بو ےک نا وکت امازلا سہ عمر
 دوا یک جبری یک ا سب تسرب لف ب اکی یبا وان کری رود لاله که
 طول تاب تنه دایره سا هنر ےک نا ےہ ںِپخ تاب کب کی ٹر

 ںیم رقیب ہروس کر بک یر نال اپ رو دار نر اش کی خب لط
 امی رم تم ےن یل اھت رب ۔ ےگ بسروا یر نکی ری لولاو کن ا کاپ رپ یا اگ
 ہے اور کل | ےس

 فات فرق وکی کم ر ولد وی اب ںیہن رخال عب لصف ر تاو ںاہر

 مالسوا نج تو |

۹ 



 ھے نام
 ۔ ںیم ےپ ام یس تماشا فرلوکت اعقاو ںایام پک غیر رنو هر
 ےک کت د یا تار کپ ام کہ بسال اط توس پا نوک را
 لوم ارواو 2 لز ٠ے نام اکل ایی کس کا اى ےسںوھن را بلک جک رک

 نر /قلیارکدغ کا بج ےک یکن نیب کت قوم سا اہ ہہ کت اکے رک تے

 e ig ile یں پاک ٹاپ ےل ےک ل یار اب لصکردد ۔ںیل بد ےس
 ل سلا لغ یک ترب کد سا : چار هے م دس ايلف اعر دا عن

 | < ہوے ہار کم الا وف هتل ره که درج بر 2 بين از یر کت

 ۔ ںیل نا ےیک تک ابرار ذبح تدارک

 نر ںیم یش ےک یا٣ ت عت والا رو
 نون نیت را ارش یاد سیم تیتر بلا یاد سرم

 ار هم کے نکل هام بلق یار وار عرش شہ اوخ یىہکں یم تا سا۔ ےس یقرذف اب
 )بمان مسایل ی سوم ترضحب ےئ ام ا انب زا اکب ذکر رکن ۱4 یم تا
 رکے ایر کہ یر ورم ترم آن ماسال واتر رس يک
 بر یسا۔ ے اجر لام ن انبیا دارد ص س ارزو ن اں ےک ےک ت رک

 کام تسریع نو[ نا ره اف رب یکں ین تماطوکی یوم ت رفع تم فدک را
 و هک رنگي بهت امر تور سري هرات

4 ۱ 
 ےس و سا ےک ےہ کرو ب ےک کیک ای اش یھی کل اعتلای دوس سد

 ارب بار پ نا
 ۶ لریک م دانطر وا تاراش نر رله تستر وہ ٢۷ب کتو آور ضل ورس ےس بابک وو
 ھی رکے ےس سس ارقا تسترد یک و یکبار نا

 گرما بیر ه بیگ رسد. تیز کی ارگ ارد ان اتش 1 تنگ لاسر

 سس سم

A 



 لاو نه ےرہئاظ یل سا ےہ ید رک ٹیپ ےہ ےس اطر عام حنا تام مینا دا +

 . ےس یر تاچ

 نا کرک او - هب اک الرد اار مرتب فرم سد لا مو شب کر

 . مپ تیلفخ رم لس
 7 ایم ہرقبل کک اب اب باپ ن؛ںیم شاد اپ یک مے ٹر او ےس یکم رح

 لس سا اس تر هماظب ععاصام مت خلف یک نایب ردا چاچ

 ۔ ےہ یہ راه فا مالا

 ما پی لگ
YY“یکے سا ےن افکار دال یاد مج .  

 ا ہر رک بشن ل اھ ہل او وم لسی لع سزا 7

 رزگے صفر سکس م ہرقب ہروسرعقاو .ل یر زرد ین سا ےن یلاھ یز لا گل ےن ٹرک

 مل و
 نرکزرگے ے ریہ ےک سوپ رل 72 ےک ی سم ترضح ان سوو ےل 9

 یک سی ےس ام تر نا ےرد ےک سم ےس ےر صم ےس یر یب روا ےک رخ ےک
 تر اک زی کل ای هل سس ژوب ےک تقاط نشاط کر عم تزل اف

 کار ا ترک یار غ کای لاکا سر لا لس رگ نیا برزت اچ ت ےب اک

 ےس نم ےل وتی جت ب بج ی کر عب ےک اسر وا برکا اک لربات نری کل ف ے
 ےس ں راک س یب بلطم هلک یل ےک ی تروم وحس کے کر کاک ںی ےگ

 را تل اراع ےس لر کت رز تم تا داد

 2 تداخ یا هومن رم تالیف رم تا سا سی ۳۲ با جد بک ی

 ےس ددر پرک ےل د سا زود 9 تسالرکش رو یھت 7 ترم یم سالم

 نور ہدوک کر د ںیم ےن تا ےس اہ ےن سوم کد هنس لب بجر دا

 نا تا ےل



 کر نار إل

DEITY, 
 ٠ ایکو یکے سیال کل اک ےس صم کنک جی رب رکے سم امی بخت

 ےک ا لان ےس صم ترک مک ےر یت پکا م جی اھکر کی سم ےن مواد بت
 ےن وما رپ تیم اھ ابد مم ےن ںیہ ۷س7 ےس ہار سا ہد ..ںغ ےک

 ےک کا کیک راس 7 ےہ ےس ارد ہر ےک ردا انب را لاذ ےب ےب

 یر مو ادھر وا ےہ ا الر کل ام ےریہ کر F4 اراد هوار نم

 به و هی نو کد ین درک سنج کاک
 ۴ نور رنج دا کی نا

 ( ۱-۰ تا۳۲ بار

10 
 لا سا 2 ې اا 1۳ ١۔اررکف ا ها ۶ _2 لاو نھ ان وضعف ےس رار ارب ےک |

 ےب کن ای ایک 72 ر امر ں رکو نکے اکا ابا ںال ےس بر رک وزنی لسفط
 ارد ار نفری رو ی رک بم کن ام کنن وا رک اپ م

 رم هست قلا کر تف د١ گواہ ےس که بم ٢

 ایف لر دور ف سا یم قے وں درا ںی رک 7

 اوج کس زر یم لیا زینت رخ و رسا
 ۔ کت اار کور کے ی امت دا ےن ں وم او اف کرد چپر کں رکو نا

 27 اعم هوم ت
 عن رپ رط سوپ تہ رکی یی کک ردا تست یی ی دیر ےس ی اگ مرد

 شو باد ےک س ا تے سام لر ویلا گ یی صم ٠
 ۔ےض اکر کمال ںیم ا یا رکے

 ی سر کده آبرو کن ازاد کس 5 م 4 ۰ هم ےک ۔
 ۱ ۔ یگ ےس ام مع تیدہصع یاران سارا

 م عرب الت ار هم تا یہ بیو بیرکل بک ےس دعلاطم ےک تار

 ہ۲



 2 ہرا ناس 2ہ

 ٹرک ۱ ے در نر کے رر ا ےب کر کر یر تر بج

 زور ےس کش ےل یس رک ی ن ایمر ےک ں وشد ےس ناوک ی اکر رھپ
 یب بس بے مال اپ ےگ ہد ےس ٹرک من اوم رکا ہک کپ ےک

 ںیم کل راف ککے سنا ےس اردا کر ےک ا ےک ما وال
 ےئل ںیم هاش مک گچ مٹ راے لار ا اپ ۱ مکس

 فی هرس یر دری تنگی سد شد نر کپ
 ےن سومرو تسنیم فارم ےس
 رد جلب کپور کس رر کک ا یل یہ ےس نوا چہ کرک
 ٣۲٣( باإ) ۔ ےن تری ب کرد کر فال ےک یھب

 < لہ ےکں ورکر م ےن مم تصح کے تار مر ےس نایب س ےک تاریک

 at رستم e تار کد یک کف ترا رص یر ا ۷ت راہعن ین ی یک رمو یدال یہ

 کر سم نہ کروا وہ تام کا ن ای زم ےن ایا لب ا ی
TIS 

 سم 77 نیس با ای د ام راش تیز لم ترک مم لم ترا

 ۱ . ےس لم کیم یاسا تیر کی کد ارا کایہ: لقب وتس
 لم رح یاو رر تار رک کرم ےب ںیم ان اطدس یس وع انیتاد ایڈ ںیہ خ

 ۰ یر لغ کی سوم ےس اد دا ںی ساز

 یکن سا ےک سوم ترت کہ رق نا ےئایف مال وو تر ےس الر لف ہرارتا 2

 ےڑگ د ادار تس روا کارا ارد ر لک اردا او را کرک

 و گن نر
 ام همه پيام تا یر ےک ڑی

 ناکا عسل ےک تضر ا سلاو ےک کاب نب نلادبع تحےے ناق نی مت

 لو نم یس یم تره درپ عرش هتل تلاوت باب . ے ای

 مس راد هل

۳ 



 نم راس
4 ۱ 0 

 لادن رفتار نم شر ندا نمل سرکه سر رحت ےس تاروت ےہ
 رم رکی سرر واں ےئاز دارا( ںر روا . تلف کس 7 رعت ' ےس زر

 رد اسلا رد ںامہب ےس نییہکن اطلع ںیہ ےئلول رامہ ید رانا ارور ماه تیر
 یر تا ارام 1 سن ربط ےن نر ھی ےک ےس مف کارا َ چر مر یا

 تاو ارا ما ےس سرلا وع ید ازم کئ ارد ال شارپ زنگ ےس تم اس 2 مارس يه
 - له دزم تازه نویی اهل لابی ےن ریہ نب ظفاح چیک: ےہ اید جد اک

 دیره
 تارت اگه سد رہ بہ یا اھ الد ماس نا ےک نب کرم رکےن رو ۔۲۲ہ

 مک لوس یاران ا ےس نم زر کر وکت فذ سنا ےن وک ۳ تمہ ےب
 اسوا نرم یے ام لاد راہب 22 وب یلدا ورک ل رر ں رک نادا ار تر

 ربی مامی ےس و س١۔ ےہ ماککحشا وا قو عدر یک نفل سا ۔ ںیم ےک نام ہر نم ےک
 ی اص شرب روا روش شو ےب ےک ایم یر سرب لوس هه نا ورک ا
 ۔وہ گی 7ا و راما تماس سرب ایراد لک لا م احر ر اس ےک ی راو رمز

 تیبرش لز ا ایا لاک رب یک وسیلو انب رہ چر یک ہد دلم کر الا
 رہنے قاب رک ا ےس مو سا ۔ےسہ رہ ہراوم کا عائد ےک ں ودنب روا ادغررخ

4 ۵ 
 ںوراڑم ےک مایہ رے رکا ںیہ نرود تار مکن تا تیبا سا

 هم لزلر تک لا هرات سارا ایک ہک چی ےک روطو کے س
 رب شمار زا! است ےہ اراد 7 ١ى تو ANÊ اد ام رک اھپ
 ستارگان هک رس رکاب اید اپ م یت
 ۱ هجا مر رس تن کہ اپ کک نت کت لاع سا

 مال الا اراف ھے 2 رش تان .

 ےس ہہہمہسشےہ۔ےسہےستسس سس سس



 2 نرس ام

 نالفاک ن اروا لار اس اکا
 و لما د تسر رله سرد کر کام ورکا رو ۹

fکر ےس ےک ے سرچ ہر دا ےک کور رکو ب لضخ د ںی نمکی کم  

 را رت بیر ير ید ۰ 4 م نکا طرب ناول نچ بارش بج: ر نا

 هل رم

 رقخم کی کم رب ےک یو ہگج ںیہن ورد ر ای لرش کر تاو سکا
 یر کر تن یک تاعت و لام لن یس روکنا ےب اے رر مع ر لپ تس ترن

 ار لب یب ہر صف سام قو ں7 لو ےگ ے تاراثا

 ۔ ےن ایک عل ات ںار ےہ

 ی کر مت .ٍچ بمب ربط م تس باب تم ی هتک تا

 کو رت ی ا تقر ےہ لاد سیر ضم. یت یک ا
 زام ہر راس کسي ا رر ےس یز ام نی پس ںیہ تگ ی هوا شل نام ارس اچ رم نک

 ےک نیر یس سس هسزادرد کر آے پی بلع هم مرمصخ ترک

 ار رکی رکن اکے ا اہ ےدصقخم ۔ لوپن لا ات اختر اک وسط خار زط اس

 210 ساس ےک یب دار( یر و اپ ےس یاد اش و ییزحر رک ا۷ ں ہب لحناو سیم عش سا کاج یک

 ها یاس رادار ۷ ارش تر د ےس رپ لغد یر ناں یاش

 گیا لکی دند فاض کت بامر ددا ردت کت قطب سل يک ۔ںیہر

 ایت اج ز اب اکر ادرکے یم روا ےک اس کم ا ےس یکی یر دم ان یھب کت مارو ارد | تن سا

 ےس مار رب کا طض اکم ظ× یت ایک رقم ےہ ےس نا یب زا کر اض ی ہرے طح ی باسا

 گر اکر طحانتلمص گل را تعاضو لی ۱ یر مٹر ا

 رب رم ےس س١ ںاہم ںی ےک ےہ رل ی یم ےک ۱ ےس تساطع لح ےس ہطح اگ

 رکا ےن وک کے م ید کے نر غم ا بیر کر ود رر دا یخ جابر ا

 ملسوا نئ تہ حد ہل

 ہ۵



 منشا ناسا

 راہ لپ کن ایر دا ېب ارپ لاتا جس یم یر مهد رد تیر

 ےل ر اوہ ل فتش یم وع ےس ںیم و اھت ےس ںیم تاک سکو
 لاک اه رقم هی نا دارم تنه ی هو ابا ےن نان

 رانا ںاہ رکں مے کیک ۔او لرب ےس نر انی نف تنال لا ےس

 سا قنات یی سس یس یر ےک یر
 ا اف لیک یت ار ترس یون ها. ]رپ یتا

 اکل کف ب ےس سارک یف ےک طح ےس ںی اب کیسا یب س یھت
 - تای لب عرش

 لا یر
 ی دنع کنز اھ ی ےہ ےک ند ےس تب رکن امکے نا رب یی دوا - ۳۰

 طر کی اکو لیا ند ےک ا ل رادو ۔ اخ الری 4 ےس ن اے ر وا وو

 لحن رب -يرتن تشک نه ارد نایین د ےک یب مف  مداز ےس ں ود بس

 ےک رکن اوکں یم ںیم ارد ل اں بج نو ےب ۔ تاب ضوتس ارد

 منا هست 2 بیرف سا۔ ےنرکر اکی ےس ںیم ںوضترز ور ےرہررچپ

 ےب ےرا مروا یک تب سه لور ابر چ اراب

 "رب ارس ری يک وا ها گير لا تسب با
 - سن تار رگ یت ما یٹب ںیم نب امت ور دوم ےک تمہ کت دس

 مرگ ارواافرکل عا ا رکا کر کرب 2ےک ےس یو م ےب و ارض رپ

 ےہ یف امن یم زن کے تردا ےہہک س ارنا رکں وتب ےہ رک
 ی افکت جم پ ٠ لوچ الاد ےس رک کاپ قرار ںیہ کر ابر ت
 1 ےس رار ھر ور ہو ےک اوز کا کن ١ قد کرہ ےہ سم ی ےدارت وو رب

 

 نزن چسب ٹک مهد سر ی
 ماسال نشے دام ھل



 ےک نص لم

 تہل گر انب سیب ےس سر عم سی ےرنرادم و یس

 - رگ او اں یہ سا کن اہ کرب ریت شپ رد تش یا ےل ردا م رک

 یاب ا تسال ے لای دکلی دا تر

 ۱۷٠۷( تا أ ٣ح )باب جیت

 تام کا کل لا ا ایک دعب کز ارو هو ےس لر کرار هم رم تزح

 قد له ا نر آه انکے ر

 قهر واشر دور ا روز ےک ےک رک برک تر ر اوا ترا

 رر دوط ردت ےترکف رص ںیہ لا تدابز ور امت درد ا تلی امت بل ندرچج ےک نفسی

 سل ا زررےکتجسردا سر دیش ںی کل نه سنا ردپای

 ایت ن روا یلآر کو: ےل سا ےن اتمی هم اس ۔ - سا ظفر

 ا املاح بن رمان ه نر یت ب ےک غچ ہوایم ےک ت ہک س ۔ ال نیت ۷
 ےس ت برگ اب نان ا ںی ںی ر ا رکی سات فر نده روا

 .یمب تفت س هعسیپ نرقع ار ذب ے ےس د ال اہ کں یا ےس ت ژل ا٥داد

 م ناروا ےک رر ےس ےن” رے ر از موکت لا سیر رک چک

 تیرو کرک وہ ز ہر اط ےس سرک کر اپکز ےلیج ےیل ےس ںیم ہتححےن نعرہ تددب ےس
 . ںیم ےی رر درو تاغ کم ےک

 کر کک رسک ا ےس اردروا ےل و رک کب یر رر ماش کرکے کیپ
 رک اپ به گه رای باس

 جن حال! ی ای طس دو) اد نر ید ی تیر
 . ھم لاف ے ںی ں رک ں ریپ ناک لا ۴ زن واتس بچر وا

 نا زور تس 16 2 لو ےن اہ دال اہ ها ارد زور ےک کیر کروا

 اوا د رزم نشت کرو۱ ںولا ورک یک ا ادا یک ضیا م

 ندیم ساله نا بن ےس ےتآر نم رورکدع

 دو : آر بارجی رکن مضر عم ےن ںوم رت اک رر ےس تلرخم سا کن ار ا ےس تما

 کلب ےنرک شر کش ند ےس تبس ںیم لیکس رھپ از و ررر اک زور ےک ت سبھ
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 لد

 4 نا رسما
 رم لا رگه بارہ ید کرک ا کت مال شا لداک نر ہحر گر: سم ےنرکرور کرا

 ود ۔ یگ ام رویم هد بیر یر اب کی
 نار ےک ےک اپ ںیہ ارگ ماست قدیم رهن رد کس تاپ لص

 ۲ جابآت سبد یف ناد دع نابب رم درس۱ نا

1 
ADلاک  

 یی اع ایل ل طو بکس نا ےس ًاطدف اق اس مهتم اخو اوباش ایم ف
 رکی بلا دد دع هد رکن ایب به سا رپ سا ها برکت ارد انرع ۷ت سر
 ت کلکو ر تر ناب نت سس شام هراز ےک بارم ا ارم ات

 ےل رتو رن تالحش ےک تار وا ےب ربعال مر یب تارق امت د

 لغو یک ر دا ندرت کم ميز یاسر زارو شعار وا ی وع ترضع ںی سا. نام
 ی کار ج ب اک رک یکی ر تر ں ی ی | ٠ چد ٣ر تارا نا
 ٠ںیم ےط ر ٢ےک امد دیک ؛ سیب ںی rrr ۲۰-۳۱ صا

 ۔ ےس اپ ےس ےڑوم ساز ان "لن مو

 مم نیم زم کب اوم کد مم کی بسم ےندمنو اد ں نما رم نم
 اس ںیہ برج ع اس ےک ا ےس یک ار اوہ ےک ہک یک ا با علیا
 ا تا م۹ با تص ر ۔اھت

 : ےس شیو تیا دعب ےک ا
 لباس سال مرا یک یاس تام طی

 ۔ ےہ ررجر/ں اہم ےک آے الخ ےےاہب بو اد ند

 : ےہ مر( ےس س ۱ب إ دعب ےک سا
 ہدروا کم با رکن ولا کت یکم سا سوم ببج رج ای ررا
 رے 2 اش ارگ ور ےک بے در اغ۶ رکں الا ےس یوو ں ما
 ںیم ل فب یا یکی و رص ےس ہک ے ارض ےیل ار الخ ےک کت ترش اہک
 نری روا تدافب یر ی رکو یک ته ارگ الغر: ےک اہل دو را کر

A^ 



 هو من نم اس هاست کن و آرام رک ۔ںوہ ام ېر

 هسرام سوز 2 ہر هدا الد یب فست تروامب ےس

 بم وله ن لر تم چوک ل وراد بستہ اگر
 ام نسیم یک نور هدر نسل نا درگن جدا ناصر دا را

 شبا کسب سوار سارو ا و رگبار کم نم رعب ےس ےنرم ےریمرک
Jهست مهم جندی رک کار - امار  

 ۔ ےک و روتے سا سنا دما تله ےس درک مر روم داغ رک

 کی اپ ںی کرکت ص اہ داس لر کت یار ا ےس یر
 يا تا ماپ ٠ اسحب رپ ماف ہد

 ورت اح فی ے ار 7 تارن 1 7ےک ےس ,۷ کل رخ / یک ناک تح

 - لا را ما 'ےی نار ماخاک
 لار شکل سم ایب لب ےس نرم لیا نادر مہ ےب تر وے
 رب نرم کن زاغرا ر عرف لا ےریسروا ای[ ےس دنوادخرکای کے م

 فا م تیک ارد که اس کد یک مهر و

 ےس اکر ت بک رب س ںرکول پل ہد ں یم یب ےک ن؛ تییرش یشن
 یم اب روس هردو روا لنز هستم فام ےک سما
 ( ۲۔٣ ۰ م نجس زر ۔ گیا رل ں رل ریز وا ںی

 17 را یک کشف
 مارو ا ےس ہد کے نک ات ای کر ار و١ ےس و یکں نس صع کن اب ۰۴۳

 ںیہ ںی ں ر الف لد ےضاھب کا کے ن ںی جما کہی انب سازی ںی ےس رک ل ق اوکو کس
 رن چے دم کے نم اکی سا ےس مدلل رپ لرار نا شا بد یک کے سن: کم

 لنا ےئل امن لا گا رک کر یش سس | تسریع نمی نو در تاما بی رم رک
 ھپ ےرکل ست ا ےک الضام ہک ایل رارپ ےس کسے سیا تا دار سکیم سر
 ےک دکب از تنعس تک نا نسب تافل هاچ رپ یگ ی اے نہر وا

 ی یه سو



 19 رکےن ےنکر لت یا رک ولو مکس لکا لس الوتر بہ
 ےس نر ےل ارکپس یم تا یرکےچ از یلامت رشوت کت یخ پک د تب یراق
 ےس س١ گیم ےرٹر رگ مم ےک نار رتم خرد ےس جد کی حج ید رپ لرد
 لم یاس ےک ن ا ہو) مال تاریک ترش یم نفت

 اتو تو یر طه تر دا هد کیت کن لر
 شرف لر هک دل لس گن اردا ےس که ےب نے ا

 ر ےک ںی شاد کہن یک نا ہو ےک یہ کو پس ہد اک نالا ی
 7 کمد ورد لازا تروا وار« تناصر لو ضخ الا ١ تنا

 تلشر ترتل |- ی اررکرارارکل زی ام لرد ۱ ادرک رر رک تدعو یز کل اے

 دوار کی گری پس یت و کز ہرا واد الق اغا دند کن اردا کب لا
 2 . هرز ےن اصل

 کمک( تی لات اھ نات ساپ ےس اھت ےک دزی ل ئن ذقت اہ
 ۔ ےس ہداہں یم نا رن یل ع برلس هات الب ترغل نیل صئاخ ے سہارا ےہ لایا

 ترزو مامی کرام
 ل وصور کا ےن نیا ںی ی نو شا یم تم ےک تلف انب ودن

 تل رہ عم کف الف . ےس عجب کف الم کی کود ےس عجب کف در ہک سی: سب
 مپ نر ن وذو مع یو رن کہ لو ےئاہ ل س بدط سم

 پس حد یکے نر عیار رک جم ات رد گاج
 فلغ فلف بجنس سه ترس روا ےہ سب تر رش ایا تراز یک

 فور قدیم هل ری مپ تر بي ضد گگ
 ےہ ['مالرب فلا فیس ےی اخذ نایین یک رنک
 و کب رکے ایام بل که سم شنل ےس ولد ےن ام روا ہرا ابل ن با

 ماسال نت او رھ

 [ سیا سا ا ا ت ج ج مس
۹۰ 



 ۳ ۸ یی رب

 . یخ ری اھ
 رو رو ا ےن اھا یکی ۷ ور شتر بسر رخ نمود

 ىجا رک غادو لو هشاچ لس بسط ترو کر اب. س ترد نر اہ
 لر نت لول د هال ترکی کت رد کپ آہ یسک اں تب ںی ےس ں و
 کت دم رام رد | تیل نام روع ر کوب تیل وقح جما و ںیم توعد کپ رک. ےہ
 را رتا ںی علمی کز ںی لد ےس سر چپ تن لر بساط ںی
 7  نارگل ود ےئاہپ هو. رک بس سرای ان ےس 1 اف

 ۔ اد لک پت یکے یب

 دي دا پس ایان کت ر دحر سط می ی ی ہک یر ان تر یدامنک
 مفکر ہد لای دہ ےک سرک اطر کتانی پس کے ارن لک اں لا
 فدان ولق لرت سا ےس ہک بسب ج ہیک ا ۔ سہ یش روک یکن املا نع یم
 ےس ار رہ ہد ھ ھل لب ںیم ےکاپ ےک ردا ہللا ممط لم اہ ےیل اعتاد عب ےک

 تر ی ب بم سروزرو اار ہد نب آر لک دیا عاد ےس سا
 لکا ےک ۱ تحت اں یکرنآس ہن ںیم لد ےس مد تحریم ک

 را رک رکن نی .س نمشفلو تار والو عح ار اے ےن الف

 کد سا ےس کر کرب ےل ازل رپ نرو نا ے بب ےکیرصد ٹہرو ارضا

 ےہ آور ںیم یا ب تیت الط رک سهل هر تن اره نا با
 مصزکب ےرربرب یس حت کس ۱ وں امیروا ےس یک از یک ہن مج ور

 ها گول هو 1 بلال ج تور ها ایت الا نونم وی الف ےس از مر

 تن ین نور رد تنیس از ترم ںی مکے نانی
 ترکی ر سد دواتر تور نابی) تیر, لی لف سم ترم - سوم تب
 تب بدطم ںیم تررمع یکے ن وہ تف کن ایر ٠گو فورم ددع فرم کل قسم
 و عج روا الا ١ تادحاوم ماس ےک باس یم سم ا ےس یر و رص ےل ےک تارک نایاب

 ارج ار نره ںی ازا ےک اس ےک ید در کج زا ریتم سر زار

۹ 



 چک ناسا

 باهم هم رک تم )تا "هتک اس ی باک روت ترک اپ اک

 ہرا درک ن ا اتم ےس ترب یک دل وتر رف ت و ضتروا ین تط اعلن ج تالاف ود ےک
 ناب ارانب یکن ا رکے س ے بلاط ںیہ تررض رے نرم تنگ دم روا ؛ یھب رم فا
 7 ها لس نب رم لاپ ےہ ےس یکن ام ۱راه مچ تر و ےس

 وک
 من گو گو و

 بارها ےہ یک نا رم تی از نازک ناب ۳
 کر کمر نب ات تر٥ ےک کت سام نونا کر
 با رپ وه هر ان ادراک تره رگ هک فلو انار | من رپ ترف دا ایکو ہر هما تک

 ی سا

 نم گے تب نبر مب ےب زنا
 زرا

O 
 یو کل کم نا سیل فرضحر وس
 ی« دن مک بی سر هد مرا یار ترا ترک
 ہیر تا بام ما شیلب ی لر وام نت عامر سر
 کیم ہو نس ٹپ ریدوہب ںاہب نم. یللیڈنکا ۔.-.ھکارملاو وز میشم +
 ےس رام ال تا LIL ئی تدے نیما ب
 ناب ناب ےن نار کیر سر کج عن دز
 تی نا کم تر ا

 گر ور سبب ندرت رهن ولروپ سک کش اپ لکی کم ترضح
 تبيض لرل تا کای لاب اپ تاب سا رگ هست ته زور یک ےک

aمد حتست دا  



 نخ نا اھم

 ایا آے کلم یب بہ کم یی PIS چود زت والد س س
 سش گے رو ۱۰ نا ترم ےب 9 رر ب ا ۲۳ ےک ,رگار ٹر دا

 هی بار تالار نا هل سو هر ره سس دایر
 ےک بارم آد کارا تب ره رس اس هکر سه

 زهر سگ هاب مد شر یگ اکہ سروس ا کردا اد ےس تری
 سا دم را اک کلب افخر کک م ن إر مٹر وا فاص تام ےس سا رد ایک اگ

 ان ینردا تتسو"» بانکها -لوپ ہدنب کلا ںیہ آہ دحج و باتا یتا
 ےک ! ےک یک د دوی کی و ٹاک ریش سا یب ٹیپ ےن یف اھت ل۱ عرس ا ۔ےہ
 تو چه بشن سهل ما ر کی لیت ت رطح که جد ام ان

aسہ سی بج نی . در زم کت والو زاب اا یسک ترض زر  

 هی یکن تیلور هس چپ اب جر وا یا اہ سرب هی رک
 بس قو ا ھم ےک 07 2 7 ار یکن اکہ ام را ےن ا f ر لر لت ا

 ر9 فری ےل خر ااا ےک ایم هو مس اکر لاوز ی الخ سارک

 7 تشاد رب ںاین اف کک ے ےس نرم ا لگ کن ید ےک اد ںیم سرک مد ترعر
 و لت ارس رر لا ء بس رپ. اھت اسا ال ےس ں رو اش اکر روا۔ںیھت

 یک ا ہو ےن رند تو س١. رپ ےنرکل اھا ریتم کا کنی هک
 َ۔ زار مربی رم را سیو ایہ راک مک 2 ید کلاں رج

 تب لب لپ ماه یک نک ما یہ ںام ںرگوو رکے ےتناج نیلا اطر گلاس
 جات نم صل رکی در ولد ےس نا یاد امن ہی انب یک سکین انس ا ا

 ۰ ےس ورکر کے ےن ترا حس تکه کت فلک کر نا ےن رو
 روت. من ساری اکو تس ار د ےک غر تہ لسا ہا مزار یک
 دل ې ۳

 ۸2 7ر رک پس کر م تصر کہ ور یک اتم ما سا کند ام تن نر

 نت سس



 7 یا نب ألاعع

 ۱ ۔ ےس اک اص ٢یم لپ
 ےک فدا لوس ہری من یلیع عسل ا انار اى اج میک یار

 ےس نب نر اش ںیم ےسصب کلا لونشر ظن ںاہ اد کل کل رشد ےس لا رم نب ایس
 لغ ایک رس تلا لور خشت ےس ں ر ادرک ا تار رل ارمالع- لو تل تالاب

 مطب ملال کیش ترضحو ںاہی ےےا ںیہ 7 رو ی ترطحر وہ رک ےسر

 ۔ن وئج  ےکیلا لح ای ذل ا کک س رم نا اھت امن نرم ےب ۔ںیہ ےہ زض

 کرد هست ضرر منا ےگ رکےت ےک 2 رو درب عطا
 ےن ارپ ںیہ زہ ۷ل رت ےک ر وہ نا TY رر لت ےب
 تیره ارز ناکام هی سه رک تعطیل
۱ 
 رب قد هستش رد پس اکل تقر کل رکا ےک لا ےک کی ےہ اہ دا ورک
 لک اس ال هه لوکس ابو تفاص تا شهره لا چای
 تح ںیم اں ب نش درر جر چ ۔ یس کا نیک لر کی کلک یش ترک

 را J ی طف ی لہر اعرض یس 2 إ طی رر عب نا نصر انت ںیم ین

 نو رگ بخش مک تیر
 - جلو ےک

 زی لرد هضم ا فیخل ںاہب لپ ےن ےگ
 ےس ات یہ کت نعل لو رگ اب ھر دا لم اک چگں یب تبرک رپ '

 زان لر ےن اچ ہک کوک نا و برا الا تو, قاتل
 زسا ل وسر یدک عر ترض کاک ۷ن اروا ت لم تح ناک ںیم

 ترم لار یخ ار لو کن اتکا رک
 ہربتر ور پ تنصک یل اکل ملی امن ا ار کل شرت ترحم ارا ترور هچ
 رک ےس ہر بان لب الا لوس ہر رم نوا یی ملا هلق و لپ رگ

 ایم تر بور وت ماہ یا تاتا ممدود ےب جم
 فا ار کلا شد تاب سا اردک و تر ادا

 سٹ سس سس ثپ سس



 را نار لام

 ںی ر لعف ترر ردع تف عنا سے بلف ےہ بہ ۷ت ی نم لیکن. ات
 دوپ لاردا + کلر ترا رز تنا بہر ر ف لاتر سارا سرو 7

 تہ ہت رع ل تز لا کے ساد را اف اراب تنل بہ ل ت یا ٹک
 راارگس ام اج شا جهش کم نی ار کرک دز تا :
 ت ےارکب زم ای اھما فرط یہا ےل رسا یا ہعف سے[ ر رے بیگ

 براص ول تفت
 رمال اعر چپ ل کن از روا ےس کل ککے ترے ر کن ۴ ۳

 ر ہک کے س نو ہر رکے رب بدطمر کہن ن: لام ہتقیقترکے سہ قار

 ارم س ابتلا, تشک رس اسد در ےس ں رہا کن لام کلرک

 ےرسدد . لو یھب کل ںی سج دق ام بکر سایز لاھتسا تشد ےیل تزل |
 رن ٣ چار قام ترم راھ رک خش سا سرچ بیل چی وبلصام

 منم تل وا نر رب بیل رب هک لک ن اعام ہر کا لسا

 ےل نک ں رہ ےگ ےس رر بیل ناک رک[ ر لاتم؛یرتے ایڈ ہربطصا ترسم

 رب بی رپ را یر کل فل اکے ت ےک دوم رم زاهد نور

 ین نری ی ار یکر وا )ورکر هر للف هیں زود یہ ےر ا تیب

DS E 
  7ترے ارب جاو بوقر وو ےتاجر یر لی کک کر واین کا

 بمیرم لو > روا کس ولم رم وف کا ںیہ کیپ ترک لک

 . ےگ اھ ریپ
 انر رک شوکت رضحکں یم تاج انا ےسؤاضا ےک و ربلصصا دبب که رفقا

 تر ازم ل ر ںی فیکس ںیہ ےس اکے سر کیک انا قادر و پد کارا

 ے بلس ےس سما رپ رس کپ ادر ن ےیل این کپ را
 لو ونک مودا ںیم ےس ےئاس رپ میک عرست تالل اا ارج نسل اص

 ہاشکرر تار ع ءا « لا یل و ها ۔ جاوم ل سام ےس ےس ارپ دت سین ےس ےن

 س اے ےک



 1 ناسالم

 ےل ی اہک ها لد هاش سی کت اعر سااز کس ا ںیم امت نے نیلا عین

 ۔ ےہ ایک
 اراد رور 2 راشو

 - یك () .دافنارپ* مات

 ۳ روا

 - نا تک نر ع 2 اکو

4 AT هم 

 : تگ را خرم

1 
 ےہ ا رر ا le ۸ے 7 ۶و انا

 نرلوو لے اے را رکن ربط ےن 7س ے راف ےس ما ےل ۱

 E 1 ےس ا نیر می لون روات کلش کے لت زص

 اراشا یب سیم سما ۔ ےس قی سم لو ود یم رب و لوس مریم
 جار نر کس رب هشب هرات نعل رو | بسے نیلا ےترعد یکھ نک | مخدر کس

 تب یر هنر هکتار بشر ما اعم در تک ت وو

 مش ابهر نو تر بر لر نر مس هشت قرار مع

 تی ھم

 رب بلد

 توو تر رب سینو یئ کب صول 1 ٠

 برا رس "اط ںی لز تیک رک پس ںیہ تس ہر انچ ییا نایت ےس دم یف کتک

 هپ ناتو وی ا ںی مکن د پے باہ ن ا ےس 3کر یت ام سنگ

 ےک وا ا ےک ی مل ادا یب النی سک روا ںم ثردع فی دوا نگین
 < مار زا نام رسم نان

 لر کروں ب 1 ےس ل ضا ال رزہ تر مکے بس ےب باور آں ی لک ےک اوہ کک

7 



 ےگ نس یم

 وتت ےک اہ ایل یکن ا رکا روا ےس ام یکے اے تارا هد تارعم ےس ارکریضت

 مت تيم مرا نگاه دم کد تی سا یر

 ۳ رپ بیل روا که یکن ی لست f تح ب کن اف سهبار کا هم
 ۔ ےھت یل هارد کز 2

 نولتمت »ادیب ا رحم دق کے ام یک یم اد رم مو سا گرا
 ۔ هرم ترم تنعاروا ترا کک ےس سیا اب ےب تم و غ نیر

 لازا کد

 ری و وک ا روا ایک تشر کم السار عهد رپ تم هر دی
 ہن ع کت رفح بولص وا ل زت پس رب ترصردا ب لرطما نا املا یا ۔ اعر

 نوت رکا و رکی ین روصتم اب سرقت ل رض کل خب
 جم تر دح برف له ارم ہعق او کم صو نکے سو رعقم با

 بردص مو لزتفم سمت ضحح ککے ابا لاوس ےب ںیہ وک ں اہم ٠ . لب سی موسی

 لی سا ی تلخ دا یک دو را ین زوو پلو يک نر + ںیہ
 ےبش نک » تار مد اش هی کس سرد دی سس بوم ل ر تقر وز ل 7
 ۔اھت رد کک کج یل عی تزی۔پرلصو لو مد

 راس سم بش لر بم رکا رپ شی یم وہ ےس پل ابی اش

 پار اتر کے مت طس ادعس کر اکا رک نوکر لاد تع لعن ا ہا ہی فرعسک

 و تقوا سن اب گار د١ ۔ ےساکر بشر کرکں ایہ روا ےک لرب + مت م ترو ا جیو
 ۔ ےس سج اہم کل اکس اےس ام اینپ ہلاردعنر کب ولصعم

 ااو ںی بِلا جانم ےس زار م اوہ ہر نرد افت بارہ کس ا

 ےل راد اک ولف ام رج ی لرتقمہد ترم من وا سری لار بش
 - هستم گلو لعف وا ےس ر وکر تم تراپفا سا
 لی واضب عامر کا جے کون اکی رت س ١ مہ ںیم جیل ١اندتخ انا ہداع ےک سا

 لو ژارطفر بحاص يا اپ ےس ےئل
 بت تحت حب سی تب



7 ۸۳ 

 هداپ نارام

 ۔ ےس لرارع اک ام ۵. زلف تراک ح ۱ تیمار لمس
 چمن با نان رای یدک وا
 تری تیر کس ای کل و برکت سر را ہیلادنم مش
 ۱ . ی رخ تیام
 ٹر“ و ورررا ار ا اج ی لی ترک ل وف رے ےل ر لرل سم ترس خب

 تزمع تیادر لی تسمه انار ام سا سن ریدر ےک رہ مه سم

 نالربک ترعع. هه حنا یکن ب تر عیب نیک هم افکت جرط ارد ان
 لالا کہ وارا اھل تف ےک ےک تد ےن لولد راب بج س لوق ع کراس! ے یاب

 تور کف کیا ےس ںیہ را بلاش ارپ نام آس یر سکے رم و لر تر
 دم تی هر )ابری چک دف تر آسان باشم ےک نیم
 لیں وتم عطس ںی یر اغا رخ لع یوا ےک ارد ا ےہ درہم ںیم سواد میک
 کیر ب پس ہوکر یز عنز اہ نب اصر اص ےک اس الکی رسد لر

 ہمانر اکی راھج ا کوم ایجاد ےہرادبقتس ایکس یم ےن امر بام ےک مادری یک ےک
 ولارو ران ( ر7 ےک یر ایا ےک مال ای لیک ےہ هراز تم ہ 7ص سر ضر نر

 ںی اراز اورم ےس تہ ار یک تردد دا هم بم بام ۴ ککے ش

 لدارجا وا نک جہ سی ےس ےک لرلو ر نا یب بتی ےن ا لام تر رسک
 ںیم جسد ایل بند هشت, عهد دلم
 هر ار کی کم تست ها ماسال ناک ترضح بج تسمه نر لک

 رگ روا در فرود تر سرد ید شا کپ مل
 یر شکار وف ارم یسک ےک لاح ترس < سى کیر بون مرگ تزععرکاد رک

 رض ل امر هپ کلفت اب ی = لکا لئلا یک زر نبا نفاع ںیم ماسالا دی ےن
 رسد یس یہ ررعر هی لطف ترزعم هرروز کر و رک بس نا لا

 رقبا یاس. راکت رو هردو ان نرلي فک نگر
 راه شور را کس هراس ۳۱ با - یم ثیدص جیسی سدا ےب سی
 ۱ ۱ ۔ تاج ایک یکتا یک

 مس طے
 1 جیل ےہ ےس نو و



 a نار لم

 تیز هی
 ےل تف اضن اں ایم ہہ ات کارش سید ادد لری تو ا

 ۔ ںیہ ےکرک شب نایب وا
 تہب ےس ںوکل لے شری یز تر لا تپ تر تا

 اس اد نر رپ کر ر ست ع
 پاک دم ادراک ترک بج

 رپ ی رت کی ب پ آہ ل ےک تخ تک ا ب ۔ اوہ د تب ا له یم ےس ترور ا

 مرضا ا نیک س تت ییا اپ اسفر نایک ےک
 مسالا زل علا نوف اود ۷ام سانا د ےن ۔ںیم فئاو یھب ےس زار سا 8ار

 ےہ اکر کک سم نری لٹ دد سرم رد ۱ م سد سان ےتطد اغلا لیت نا اب
 لای لرد راوی ۰ ۰ یکے طیب کره و کر ی لرا لاد

 نفاضدد سم چہلم هی ےک تخ دا ران کپ سا٠ مل اض کں یب اس ؛ ےکرہس یے

 طرز لا د شا رد نم پچ کل رپ لا رام

 :اد باوج ےن :br رکی ها رس هدر سر کرد جر چپ ےس نم

 اراوس کد عب تبہوکل یک بقا ؛ جے ترضح' ۸. و

 ارب کیی ٢ یر صا نوب ترم تش کب رک یہ ظن کن دن ادعو نادل نبر صام ےس
 .Ue تر یخ ناپ یکرکی ی چو اتر گر گم ےگ اس ہو کرک تردد

 طب مريم تر هل کک اخ تاب رسد! یه شد لس ع ت
 گهر وک رح سا کت رشت کاج تنمب رب کی یرصعا عج وسی
 رکن مو یل اھب ےک ارد ا برقی سپه عمرم ےک نور * ےک اب ےک
 ۔ گل ب ترک نام ےس یک کن لہ کر

 سارا اسار ام کلام اع هو بجا ۷۱ )ها کد سورس ادا

 LL و یرل) یک قت لا ری ګان کادو کلر ترس کب چپک

 گل عام رپ ا ترک لپ ےس ثب ینا سلا ا 12 از ۴۹

 کہہ ےہ رہی شی ںسر ص و دس ص ج ہک ےس رن



 درگ ۳

 مے... .  . لس

 تر /یدا /یکب ندی لم ما ١ک رکے اج ایک یم ور اح لت حح سرب

 نور تمر کہہ کن اب ےک را 1ےس داب اد هر رب را
 کخ فرز در روم رم عقیل کک
 تش یو ناب ساب عیب مش تروا ےک ہر یل ےس ریز سا ںی ںیکد نیر نھی
 ئاأیترا یز الو فل عرب آه طبع نيم د

g1یں مھم ےس بک ها عکاس ںوررگرد ان است وف بہر ں ونات ورم  

 ل ےک یب بک صعود بهر کنج فرد نر اس مو
 طول رس یر هک لرد ی تلاوع سده مترو یک سلس یک
 ےربا ہن )ل ز فرحےسرت ےک رپ اکی ر رن لک کہ بیس لوس ۷م

 سا تورم یر سل رب یر رب بشر حر تم نخ ےل
 یا یی رپ یک کی ر کر وا ےک یک ا یک کچی ایت اتر اوہ اسیر ںیم نیم زن رس اکر
 کی ب ا کی گی شر کوا ریوا ےیل ےس تلادو رکے ہو رکا ودعا ےل ےک
 بوک ےس ےن ےنم س سران کر کل زرا ےک ور ا دد مم کاری سا او يک

 لمار( تعا لر کی ی دلج کو ہی دو ؛اھج رر خ آن درد امن ند بے کا
 تب" مرا نا ار تب مل ےس اک مم گر سم از یاد کم اش

 ی( ر حسی ار اور | ورم ر مم عین هر سد زکر فر رم اے و مع ۳

 رکا ی و مم می اک ناگ حرم سکرکی تھم تدبر تبببی کس اکر وہم رخ ی و عن
 1 ( ےہ ترصحرد زی عید مرک ل اراد غال ٢٠ ےئاج ہم نشد یک لب ماش
 رکے ج موم سکس کد عیار اغ ی دوا ص اف انکا یک لدو کی
 درک ن١ تاج تٹیھچبػس ہین رپ مم نیب دو ری ےک مر روا ےس یو رپ

 فر گردن پاس هلی سلام ترم راس با ۔ سا هراز مک
 تو یر وا می جم ود ےل ےس ید ش زم اس ےک برد رکں ویو کب جت 7# “یب اس یمدر کک

 دوا ےس ٹو کام کب ںیم ےس یش ای اکر هو گهر مالی وا عسل
 ضر ۔ےس طفل ايم یو یو هو ریو فر سرکه جرم هی

 رر یکے ںی یب عیب ے ں وہ ۱١ اض اسم نک رک کنه یی بده
 — شش ش یس —_



 ےہ نص

 ESE نر ےل در - یددالرپ نا بیل وا ال رک در

 دا ایل کرک اض ہد ن یس ر یب ی ب اب یی ںیم تس ادرک ب
 بن هجوم عين میخ رو یک ایت کے دوال دپ
 :Orr همسان بس سل کس اف دایر کس اند <

 هر گے ےس را رم اےس ت استپ 1 ۷ رر دل شر 2 ان رح

 تب رس | بیحرر ۵ ضرر اب تام بیل لس اب تراک ےک

 لس تیکه طب پکی نر نوح که نو ار
 1 4 اق رد یگ بجا ۲۱: ۲۲ هراز « هه سعد

 ار ات هرکس سی سرا یو
 سا با ی ر ترج ور کس ما رر یر توا م اب ارس سا رک

 ںی ا اکہ و ۔ سالب عور ضر لاک برس ےل مج نامی با رب خر ک
 لو را بیل دا هک کرک اار وو یکے ی ہو چ کی را

 ید بس هی هک را ین هر روق کت تیک ارپ رم کیا
 دوا ٠ی صا رم لیمو کک ےل ساروا ےک یب یبا
 ی ےہ د سلم منم نا تیبا نایمرد ےس ین کن وعمتد لیا ر ما ےرکود
 و روش کیر حد نت کا ادب ای ن رحم ت ات یخ یہ قز ںاین لک

 تا چه« تفاوت ناب نر کی ری اس ےک لحد اک
 لب درو هک اچ پلیر سمی سيما ےک سذ: یسا؛ یل یک
 یکے صد نر ود ےک یر ترم کن تیم لب سا ند ےک تفح مر
 راهي مهم بش نککو ےک ر ےن ترا لپ
 هر( تاند لاس ۷ز ٰلار ےر گے ا ےک یل ابر نیت ید کک اکر

 ارم د وک ب سرب سی ےک ترص ب رامسر ۱ ئے
 ۔ ےایدرکہر شا فط کب یوم یکی ا ےب ن ر چ
 ہلازااکٰن اروا تان
 هو« ےہ درت سرو زج ےےرپ لر تقسو ےہ براعم ےک تحن ۳/۳"



 یس نعم
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 ها چک هی
 ر ل یونی س رب رو ۳ روو یاد

 هتسچو یو کر س تی ہرلعلم کج یگ ت رطح کے ہ رب بلطم ںیم ےک رپ بروطصعم
 صراط مہ ددا ےم تقاط یر تاوقر ہ تب کر مس ارکےہ طر. ےہ یت

 ۔ ےہ یٹ ام ںیم مر اصر ےک فال

 ین کک کیہ ہو فرم ےہ تانے رت بہو“ کج یت عحرکت ا ی لصارد
 ۔ےہ سرما اک ں او روا نور ورم هست ات یک تاوقرکن
 لرزسنر یھب لعروا ےہ ین هو بمب اس هاو تلاعرب ت١ رب مر شب

 هک تالار نیر فا اف ٹیکے یہ رفت مهد تا عسل
 ۔ ںیم تار یار نیا ام هستی زرد تک کر ئاوترکت ڑی نکیل

 وال ںی رام ںیم سا رکے یس رن سی ےک ےن تار تے سر
 - وب لا 1 ری ٹرک راع رر وایت ی رب یال ولاو ےن ام ۳۹

 72 سر کرو یک رد تاور زل ام اب از ارد

 اچ هپ اشرد رمو نورد روا کویر
 ۔ر بر تیز لر کل ولا ننس ر
 : ںیزامکر یم ٹیخما ف یوا العرا

 روم بج ںی ارز لا تقو سالم بس ہی
 رب عامه لخت اع ار دار ہو اشو پسن لع ےس ہو ام

 روت شن ول سل کے دور ےب ےک ات رہ ات اچ یسک
 ںرُب ےس رک اروا ےس یک رک ییا شب ےکر آر مر دا 6 نم ی سار تری

 رپ ونوم یہ بلر ہے یز یکم ادع یہ پاب ارپ د اذا ںیہ: نا
 ار یہ ار ساکت ابرلع ین ره حضرت درب م ںایک تاک با سا
 ادرک ل یجب ا: روا ےہہماوکدردو ںی نیلم ےک لیج ا۱ذ ٠ںیم یل اس یر عپ ا ںیم لیتا ا
 نریم لجن ت یاد کب درد ٠ےس نایب لرکاکه فر هاشمی

 دری کت و ںیم نا ںیہ ہک ےنرک یب یھب جر وا ےہ دوم اوتو ںی ولدا .ںیم
 سس سس سس



 2 ناسا
۱ 2 

 . سند تشیی ٹاک کس ا ےس ازا ںی کرت هک

 پاتے دم ںی نشو کن تت کے ےہ لعن ںیم دان کس ای یگ
 : یا ها کم و او کمر تار ںیہ ینگ ا کرسی نا بحال جاپ

 زد الا اپ نام رم السلا یل ٹعخ اتے تو دن رب
 لر افر آرہی د لاپ خد کیک ت باخ کپ
 تہ کر اقلاع کم یکن اگے یل اسیع لب . ےراتسمر تم اک یف لم
 نقی ردو رک حکم دیار ام
 سے جچ یس سی يس
 تی اہ ےک تیت اسیر ند یک یک برر ای دات ین
 .وا ترک ےس ےے راپ بولے الم الخ ےس .اھت ںیم عد
 سلم زز یب هل گپ سکس اس کات داعش نا

 ےس مر مس نشر اات پر شب یک ےس نا
 پاب ےس وہ ںیہ ب ر لمع اولا لع یک ایت دعت یاب«

 فنعمر یب ر بیلص اھت حشر کپ ار ضف یا یم ںریراو
 تير تار ےس ں ول رر م الب ب ااا ےس یک کم کنم
 رکن مر وا ےس عدم لامع اےک سر روا سال رار ھا حر: سپ

 پا کے سٹ براس ماللایع جی ا اھت رھا بکا کی وم د

 - تگ بیس تدارک یک

 شفا
 ڈین ےب ز برلسصمےس ینا رضح قفل اسرع نر شا به نه پادیٹ
 لب تیر اروم کے بب لصعسم رت ت اجرت کل اسر ےک وردا لکا کب

 هه سبد هزار رد رصد سو بج
 ۱ . ٠س مرض ان ار

 لبلد لرل کت سصز کن غنی نار ور همسر طوسی لحاف سرب کن اال ہا کس ےب بارہ

FF 



 ۳ کا ۲ تل 7

 بت تبا رزم تبس کل فین: پہ برسف فر کن ضم ج بان ای ےہ سن
 ترا سوپ به ںیم اھم ےس لیا! ید تام حت کل ان امی ےس
 نضام ےن تایر یب | نصاب ندرت اي سي اد ای پار . ےہ سی

 چ تم وت یقی لا سہ
 ےن میک ان یک ےچدرجزم نور رمز یکی ترس

 الصاع لع تحد رو ۔ےہ آڑ فر تترد سکر درا ےس کا 7 ل ۱
 ہنسا هرم

 عود رخ تقابل فضا سرت کت ارس لاک اس ےک ام
 تاور وا تسر رم تیر ںیم س١ ٠ اھت ارب تفاد اک ا اب ل یخ ےس لاسر سون جی دا

 ورکس دوی کی کک یت چک د اک لرلی تز نکی تار طاس ےس
 : تی پک پی ات اپ برلسم

 ےس لومحے کنز نل ایم غزاب حرز اف عرب کت رک. ۷۴
 عر ل امج م اتم ہد هادو مر نان ۔ارگں یم ےریحر وا تان ےنکیکر اس لا
 نگاره ایک اپ ےک ہارڈ مدرس .ا امام ٠اھت ماس ودر تب
 ما کاربر میم شا کں جم رکع ری ںی تار عل اھت سمو ں کور ےک

 مک ناهار چارت اس ےس لر اس ہرایکہ د نر یکی ود شم
 م لر طلا ین ے ر ازم ےک وم س ںی کے مارو. چا اک

 واچ ےل یب اہم ا ےک ی ہر رے دا کا ےک ا یس اید نگ
 رہ تیل ےن ںونساوس ۰ 2 سیو ہو کریک. اد کر ماس ہتسد ھا
۳ - 

 هم رابه بت هما ایپ اہ تماس ےہ اوور بج ۵
 ےس ےس رر رایکاد رو ارم تره ے فرخ ودس یم کل رو ےس تے

 روا نر« لی + فر نور زرهی ی خام وا ےن نابن بت
 هد لس اوا ےک نرم - ےک لاھ ےس انوع وب کاب کسا

 هارو سر چتر
 ۔ ںی ےک اید کل اف کوا ںی تسب ں وت نا ااھٹبال

 تم جوس مج سوپ سس ےس



 ےک نا

 عرب ےس لاکا ل عاد ںی ےک ا لپ ےس نو سر کٹس اد وک ٦
 ۔ کمری ترج ادخن ترد پ یا ےک ےھت دکار کا
 اہیےلر کاک یک رایی ںیہ تر دال لر لب درد
 بل رب پس ۱ےہ ںامکراس اک هنر ردا هورد ہٹ یہ

 لگو روا ۳ سم بازی دات اب ریت u را بار رد ۱ ایک

 اتار یس ہک ہد روا ےک ںی دار اد وہم ہک مبارک
 م۔ا اسب عرب 2 کار لا 27 هارو را رہ لخادو 76

 هو هوم رخ ا ریہ ارد رک یم یادو
 یڑاس کیک ب جر وا ۔اگایہ کل ام اھت ےس ےیل رداجہ نیہ بیر دا
 لوس هام کری اوہ اڑھک لا یر کرد اب ہر را اکے سہو اف

 ۱ .ایلاوس ےس تفکں رر ایکر وا یکن اد

 فی رپ ت یف رمز وا تا کلیسا. ےس سات اک انب لب
 برض ٹکر او یب جے اوہ تخم رد ہوا کیا یی لا نی درک
 ام نادر سیل شرک تر کمالات اس لک ںی کا یس
 چیلر فس ہا لیتا ا بکری پا ےہ ترشا نی کر ر پل ایگ

 تماس
 < کر بگی دن اوکج سب لص ےن نکے اکر تی ادح ےب لارسی اب

 ےس اک نر تیل صا ںیم تروا یاس نره فید ام کے ہی کس وو
 هم لپ را اردا چاک تاکی دار ارل سا ملیت
 یا ها س لا دمت که ہ ام ے داضا یب ےہ دیتی ا
 رکی دابا رخ ےب ےک ت مک هی شا مد ضش ہہ لا دا ی,

 ےس آں بکرے ہیر لپ اےس ہر ز ںیم تلاع نیو ال دلت کس
 را هسببش بیزو بیگ سزب صف ۱ےس ا ۓاعالچپ ٹ یر اف ۷تہرگے 2 |

 راپ کرکے تال الو کے ہ یم تایک س١ تخور ہرا ایل یر ارد
 ہم  ٹ ہہ پک ج



 1 2 نیل مم

 شب ہیر د ٹرک کو ے ری انار کل اب ررر فت

 ٤ ف یا ایل ےہ ںی ےب نار رک داد لک کد ےب 2 يا را یک

 جت مگر ےا ترا ا رک ےہ لپ رون ریش, تن 4و ۶ ۔ےسرورضل رس

 قم سلم یب ۔ںیرک یب ےس تی رگ ارد یاد یر الل
 گود آر س ےک ت ابزار ورکر ب ےک ام ناز ب نب ادا
 دام ضا اک قر مس ک< ے کر ما سا ترور با هند دا یر شزاس يا خاک

 - تاپ سرم: ناتو ملکه سر نری ا طر ارپ مقوا ترن یک
 کے اکا کلم ےس دو س ںیم نا لا

 مسہ اکے سر کی برگ گل ےکتاالعردص ےن ںوصییڈروا ںونہ اکر اڑی س ا
 لب لر تستر! یک ترک
 ملقب لزادر مرد براہ ا سم 1 ےّٰٰںام ھی ! بس

 لاا اار لاس ارج ضقت سم ناروا ےگ یل

 شو کا کہ رت ی هه اف وم ےنیج وس دوا ےن ام سی ط اھکے
 : رب کا رام ہک طسار هستم

9 
 ورد ںی( ھل چہ ےس ےب ساب ےک اسد و ہرے رن

 یس یر رکھو ی کہ ت نط بکر تو هاش دارا رھپ ی رکی ار
 ۔ ےنٹرکء اف یب دریو تمر کم ٢ے رب

 ہرا ںی ناں ہیک شپ ےس نر تالار ہں یب ےب هک تر کن اروا یل تصح

 ےسرپ ےس رب ےس سنی ےہ ہم فال رکا راں تال رعد هرن ام لگ ۱

 ناروا ںیم بیک فر وا ںیہ ںوت عطھمم ِ ار یکن رود لیہ دوا نار ن ایہہ ےک تالاع

 بات تن ںیم را درب لا سره نت اف بک حیدر
 لاس عر لب تا ای اوک او وہ کس فورم قز ۔ یکی د لدحر ب تر
 فرا کل کے تن ات ودر. لک اف یار
 عفر رک ر چ کروا ںو رال ووی کہ پس نایب اں زاد - ےیل ارگ رد نا سرو ےس

۳۹ 



 دره نان بیک اے دکان کاایک کل 7۳

 ادرار عن و یر ها ےہ ےس را رک کا چکنی تہب“ لی
DITI,ےہر ہم ترک یو ندا ایل کر کوک فال الخ جس  

 | سف الپ ج 7م ر لوک 2گ سي را رد ےس سال

 سر اک ےک ںی اس رپ لون ےس را یھب اب امار رر کر کر ومت رک

 ر ےک شرک نر عطر روا ے ای 27 رے 0

 دم« ںید بکش مو نو دا وس لن
 ؟ یتقیسال لا لع ۱- و سنا هم. تم هستم تاع کی رپ کا ددا دھو

 - هچ اکبر نارکت منت قسم یی
 2 ضرر Os جد بنو ےھت سم السا فسا رار

 یک ار کر رخ سوک ۔ یکے سس ١ ےس رس سکه جام ام
 نر تر ښاد یک لطرواو رن کر ےک سا لر مک

 نه هل بس نه لا گر هک
 ام رد ی تجب ام اکی وبا هچ با ےک کے ن

 ںی ارپ یک ےس ئاو ےس یل ہد ہکاکس یم با ےل وما . ےس ےئل یک را
 ےل اکر ےب اکے نصجلر وا ےل کم ےک اروا کر ا

 رواں ونہ اکر الم بس یر یش بج .. ءار رش تراک

 هم تسهیل ےل اگه رشت الف چرم نره زب
 اگ نیں رار دیہات روم ...ost ر ایس ال روا
 تیر تب ما ارب تقدس ا اک ایر روھ ےک ےس اچ ہو ےس

 طان راں رب تاپ هک اک نا ےن ر الم کے سرے نبض
 نل ےہ سال رز )ار سرا ہو < . ۰ چسب 'م/ رب 1 رب نیزرگ

 کد بس سا که. بس ؟ن ورک ال چ
 دسر یاهو رک سل باک سا و لکه هک سا ےک ب
 هر ا رپ نر راد ےن رس اد بج ساید بیل اک

۱۳4 
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 ام
 ر

 ےک: ا تس سا ںی ایکو ا ےس ر ے رر ےک ں رر رے اما

 کرار وای داپ ناب اکا کہ ےک ب اوہ نا بس یز رخ

 و 7 ےس سارپ سا ۔رہپن ورکر الو
 یاسر رولت هنری ها هی ۔ را
 نا اں ر دا اطہر فوری زبور لاا ےل ر ادد اک کد کا لب
 ٹھکے ےس ادوار ںی إ لو ےس سا انک تک وا اھکر ریس کک ار کا

 ارت س اروا پادا و شراب کس راد ےل ¢ ےگ ےل ںیم ںی ے ا رے

 لار رپ کام س ۱ بجحرر اے ےل اے حس سم رکے اٹلی روا

 ھم ا تتر سا ےک تنوع ےہ بیر تے ےس را: ےس

 ملاکر کے نیم ا را ںک ( اروا هبا ےک ارج رب بسط( روو

 ںیم ند نشر دا ےل ها: ری هل مترو مطهر

 نس راس تر 12-۰ هتسپ بیس عیب ضرر اپ ضم ےن لو
 رکل وردا ےس سا ۔ ےک ےک ت ےک ی اس ےک را رو اں وتب

 ات رپ حریر رپ... ںیم ایس کت نکا
 الپ سز اد آرب ےس ترب بیک ےہ ےس ر را ای باک عن نه کا
 لو وچ ؛ ایزرچں رکے ےرکادغ ےریمےا الم ےرم ےا یتقبس ال یز اہک

 رزمی عرب چارلی رخ نسب ںیم نا ےھت ےڑھک
 با قتل لم د ۔یەفناورازآیپےرزارآ
 اک یوم ںی ں نیت ق؛ ناتسم او ضد رفم یی اس ےس قر شیو کرم تادیخت

 ےک ےس صح دو ےہ نر کو اط نا او مرر فس ۳ :راپ ےب

 ںیم تلاع یکی ب ےہ دایک یت اینا ترک مالدا عت رہ اپ جگ پے

 ۔ ےس لل کرہ ےہ ےک ا عزم ےہ از اما یب اکر ق اد ۔یآرب ےس ےئل رطح کرد

 مح دام وری کل لر چو ترک سول ہک رد
 بروا ےہ ل ےس چک ایپ کت رکے کر اپ ب سرے لس بیک ساونرد ی ےس ل امت غ

 رتو اں وپ لبر رب ب ویک ارپ رسا لہ عی کت سارو
 ہم

 ہدای لا
0 

2 

٠ 



 0 ہل
 1 نارام

 - کد
 ےس سار وا یخ ام ہیک ت رطح ن اط ےہ راکه دیک ب جہ کے سری تاب سا تری

 ادنرئا مجرب ا کت رش مزور اوا نص ایکےک تساوخرد سر یوتھ ہدش ےس نایم رد ےس یر

 نم ایں اشا سرلا ورخ بر دعب ےس یر کت مه رپ ساوه لس شوم ک

 ؛ببس اله

 ار وز ها تير ی اصن راس و سر گل یب
 سارا و یکے روا یب هد سا لایت اینو ام را )وع مے کیا ےگ کت ےک ےک اے ندا

 ں ااف يمر 7 له کش ارش کت قد تر دوکان سا ها رک

 لنده لک
 کت اوت رفاه e ریزش بل ساکن ام دا

 تینا کم تاو ےس ں ورتا ےیل س١ ےہ یآام ہر: ران تمبر, رله ریتم ناب
 :ے ںی لبا 'لاحو - لرواد اضاے و عب ےس

 شا نا

 U تے تے

 ترے فسوب للل ےک “ےہ رار وہ ےک ں اپ نو ... . الطیب یل ایر دا نرخ ےس

 نرس: ی اج ااا ےہ سطالہپر روفر فخ فری لورم ام دک
 روا یکے شال یک ا رکا ہو سپ ۔ ید ےل ت اجا ےن سط الپ ۔ تاج ش یک

 اد برف هرس سا رد ام ایر کت سا هک ع رس یر آی کس دلی
 دوش سگی توس ترک خاک نون ای ال او دکر وا
 ردا ےس ر وتر کے رک فد یم لرلدر# کم را انک اس ےس ںی

 ںیم ںی رتن یاس اع س اردا غ یاں إو نکی د بیل ےل رب
 عرب ٹئاب ےک ر ےکی رایتلں ولروحیم ےن ںومنم اس. اھت ایکاھرز یت کي بم
 ر ات ی بلدا لال ای ین مند دی کتب ۔ ۔یکر ں ورک

 ےرسوو ے اردا یری نرد هد سا - ۔ ایکو ار انب ےڑڈرکرھ ہد

 نار لے ناروا یگ رب یر اتککر رز ص عريب ےک یا ےہ ملا
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 ۵ہک

 2۹ ناسالم
 ص تست سست بد سا ےک

 ها سن ۰.۰ هکر ملي لاک ورک

 شک نرم کی فر کر تسدر سد بچردا- سر رر یر

 ی
 رب 1 ےل در ل وکرل ت رکے ل اگے اے ںدضد۔یھتی رش شش ال کج رسی

 اکر ل اکے سا ہےں یت شرع ےگ رکا ارک داف رک ساک عن
 ےس عر . هچ عرب درو کر سوگ ع وص رر 7 ےن دا

 ےن اک اکو س ب ےک پ | بم بسم کریو ایکس

9 
 ںیم ہک م درک دد رش کر ےن لیگ ۔ںرہ امر ا | ےک ےک فردا

 ارل لی اد - يکي هه اوز کرم زار
 نامی نا ہرا ۔ لے السر جگ تابع یاسر ی ے درر رف وم سن کر

 سر یو ود شد ج اڑ و و

 هد هه عمان منا پاپ گرین ی ساو ےس تیغ کی
 1به اکل ی ہرا کی نی سرو را چی رنک اد رب دا سبب
 کلب سش ر خرا نے تیت او ہر ؟ لپ ہو ١ بد کی راب تاز فؤرنوک ےس تام یل ادخ

 ےہ یھب ا کش ز ۓلد؛ ےل رکن ارد یک یک وقد ےس نِ

 ںوناسیع ےن تلہ کہ اف دیقلت رب ےکز ارد ہمیرم کار: ررر تنر لار

 ( اوتر حر هنر قدر هر ر اف تالف ےک ت کرک

 نر ےل ام تسر ا ہد رپ ۷ ر اد تاج ب رک سد ایل شر سود ی

 لر لا رم اد ایر هو سرای رد رک واک ک
 ۱ - هاب امکع لاو مر رد

 فان وار حتی
 بے سش شو 2س ال ں م ےب اے ل کول نم ارب ۳ ۳

 ار ی نگه رکن سي ترا کن درس ے نو نم لپ



 مس ناسا

 یی تط عوض قضا ساک یر تی ایا ما
 پن نیم ت رطح سرد النخا سج ںاہی کے ہہ ےب لاوس نکل ےس یمارگت ایک
 ر ےس ےس ی ردا یر کک نیم تر ذح ن لع ۷ف اخر کا ۔ ےس ےس گل دداب ےہ ےس مرد 1

 لر هک پ ٠ے تا ٣دا شاد بک ٹتالماکں ری اخر دا رلرو رپ عرش امشاب

 ی کیر ارگ ام هنر ضس کہ شن دا ولد ری طا اک
 تعمیر بکر ام فرعز لام ےہ ا الغرب ےک ترار رک
 لک گرم ترس اد رک صڈ ںی زد » ےس تبشیئیک لاتے نت. سرک

 حر س١ف یش تشز گه یکم ایپ رد ادارت یکن ات کم ازلا ےک ں وید انا
 ےس سید رم فا ےس فالخ ںاہ رر ماط : ےرہر ںیم لٹر حرط تی مد رکنا

 ےس ےس ید یل بت رفع عن اف الخ رکا وا ےہ ںیہ ےک ویت کردا لرلو اقا
 دتر عرض سس ا یکں ید لور ای ررر را ےس فالح یک یخ نو اک ہد ۱ لارو کک کا

 مالسایلع عمه نا ی رزم لاسی ےس ں ولاد ےک ت الح اب ںی کیا -هچس فال
 تره سد و سره آمل تم یک وب بود ےس
 هوس یه نور هک کن تل کلر تا اد وخ

OALزوم اس نور روا یار کی اھت رد رک ملک دا 0  

 رپ بلکه سلوک یت مد سیر پ تقام کن ایکس ہد جی وا ےس چت ےب ںیم
 کناں ناد عب ےک ےہ ےس نر نبی انو یکن ایر

 ب بم سد یش درد 2۳ هدر دا ل اب تاف و رپ بیل ےن رک ۱ےس کی رک

 کوہ عقاب ین اض لس یم ت رم کب یلصصرکے انکی فو کب ںیکں یاردا ےس رر اوع
 هرم نیکی کروا رک اھ ہد یتیم نا رجم ح نکی کت سہیل ار کگئء او نر ہرررا

 لرون اراک باف ۔ ےک ےس ١ تیر روا ےن ہرنز تیک ال لب 2

 - رب نره نام فقط یر تاپ
 ياد ےن رب کایہ یک نعت ے باسو قار ضف ںی ں وہ ی ر

 ۔ ںیم تان الحا ےب ںیہ سس ۱ ےایکف یلص ںونساناض ا جر پ سادوا ےدناخا

۲ 
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 لر لب لنت
 ام تل لس يه تن نخ یو: ۔۵

 ےہ ار بذل الل وف کس نا لایت را۰ ےک الاو تنش نماد | بار بسر

 لات سا الش ارپ نام ےس یل یت لاو کار اہ اکل سرا اولا لع و دلل ت رطح ںیم
 گا ںی ترس که سرب الغ ےتک ںیم ےک اروا ےس رواتب لو زیپ بس

 ہللا لوس مپ یا یلیع ےل نطق الت راک ا ےس ونس نو بارہ

 اا ا تسول ی تار زارت ںیم ب اور ا درک مندی 2
 عرب عت ہمہ مد له تی سا کرافت ترک باک
 لو سوگ رد عذر ا تمم ای ملي اچ او

 مٹر رضس ورکر انکل یف اح ور ےس ا سم یب سد کن تیز لا هد مر

 هوا. ترم مہک ےس ار فری لری د لم سط ازل. لام ادطچ
 رمز کل فیلم مکے نج زم ین ےس ےس درس یم جد - ےس عار لک
 تایآاز ت ١فذ م لب ںی درت کن ا ےل یا ے

 تا ت دعب ایرو ا لبق ام اذ هیس یب ےک عا ارو بزم لب ظل ںی نانی ۶
 لر اش تعفررر لار عن. سر انم ےہ تیب ین اس ع فدک رباط چپس ید وزرا
 هلاک مه پہ لک ب لاک کک ں امی رد ےس دا میل اھت عد ںیم لا رعطفر لب ےب اپن نام ےک
 ۔اگے اجر ہم لھع ےب

 نی زاد تو ترے 7

 (Nid) ۳7 رم رس اب ترمه تزعر رر ےس رل 7 7

 ہن ترم رفتم ےس پر ںیم ب آلی لکت فل ۔ ےس ال طق انکا ہےہ یل یم
 ار را ع ےس سا وکے میلا بجر صم ئر ارو رعد رل رکو کردو سو

 کرکے ہن دل ےل رت اعد ںک ن ارزو | تفل 0 الا فر ےہ ںُہ هر

 ۳ نفسی تربت زکات 7

٢۲۴۳ 



 ۔ ےہ انک شپرپ روم ےک ید رت

 ےک دید کیا سہ ےس اب ء لم لاہد ےچ اھککے تفل لپا امہ کال ایا عفر ی
 ترین درگ اونا ناطلسلا لا تفر م ھل وق فاز نمو یاب متلس ها
 نره سا هست ید یراحی هچ در ها هک
 نرس یم رک نصر کپ دالد تزع تک بیر ار ہل ضم ےک
 کرد لیے ہیر گرد بوس سلف ریشه رد کوروش
 بر کد ہہ ے تیارو ماتم نل تو تّ یم یررمق کا اشد ا ھی کہ
 محا نعم ےک کام ا یلا ہدف س ہر واحم ںیم ی راہ عرشی دابا اچ تیر کن ام

 . نوت ابرو له عتبات س یرکشد

 یاب ےس ییا ںیہن اد نر کت زعم ےک اوت ےس یارک ن
 ۔ ںی دوم ںیم تیردعر دا تل

 فا لا تدفین اع ربنا ع ایمل ا ب رکی کت نم لام یل
 نیو ہد ددد رغ مشمرب هی عرط سايه سما سرم پحاصم ع ےک ادا دیس

 اوحفم سال بتاص ای: ےس سیم ۰ ۷ح ۶ لاَ مر دا رک ٹاکرکت کرم یی رو و 1

 ررر اع ۔ ےس ٢ے ر اھا ںی مکن کر کٹ تبر اکا ےب ے ع سا
 تزعرکر فف کے ہ کم رک ےس لای راه ملک ل 1f ساب هتل نجس سد طلا اساس

 ۳ کم سا هوا ید

 ری ارگ یک اکر ل ام ہیر سر لا رکے ںیم فٹیدعیکہ رر سلا ںیم یر افہس یل اض یی ہد
 لحل: تنحف ےل لات سلاردا ال کس ا ےل ہر سوا۷ یکی یر وچ ےن رر ؛ ےس رم

 تل نبه دال هام ےک ےک ا ے لالخ فاع ۔ کسو ہیلع نیل ید

 رد اوم ایک + سفر یب نمر رص ءم ےس کا ال اسعد ص

 . مع تاپ[ اب زمره سرخ ترا رو
 از توال کر یکن ار رطح ن بد یک ت روحل س ںی ٹل ہل اخ یس

 اعلا یا جس اے عف یف ںیم ۔ طا ہیک اھ ورم تپ س توال ٦نا ۔ ےک ےچش

۱۱۳ 



 من نعم

 وام اع فر کک ددد پس ا ماس عی ٹر رگ ولود ؛ایاھش ۱ فرط کن امم رس ےس پ
 ۔ںیم ںیہن نم ےک مارک زرا

 ۰ لوکس اپ ر هد دا ارپ لاا کا ںی ترب د ا لایک

 جج 2 لر لوتس یا عف ف کک 17 مل ا یک اب

 یک ورکا ات هرم کرک ساک که ین
 . ےس دم تیکت نمی ین

 لاوعف رم هد هدی لا عن دس چرخ را عبرت م تضل لات ںی ا
 کرام تسد ےیل هوم لس اد یانلا ماری ه دی لوط باغ
 ءاھت در عند الامر کن کس رکن اس سرد کرک کا ااش رب و١ ںیم راقم کی ایل یک

 رکا تر ادیب کب ريز لو چند رم
 یہ یاظ املا سور تل ا للا نام ےہ ذر اب نیل یا فرط کن اع کراس اکہ ارالا
 0 ۔ اھت یئاعدر عر اکہ ہک گير اب دا ١لا سار عق وف

 ےس ایک نیب ا۷ اہک نہا ار بک ں ھے ضن ی یا ےک باف ام لات یاس
 مس ر عر زان ےک د فط کد تملا تی بج لو ہیلع ل لک دت ارت
 ادا وندف ل مو لزا تی اے نشا هام ترش اس رام ممد کس رپ

 ۳ ( ۲یا بجر لص عفر کر اغ ف اس ےںزلامش نا
 وا مع عرب تنه ياد ےہ ںیہ اعطت هضم هک مارو ازها لب ساک
 اک ٹر یا یوزر هی تم ےک اکہ پس یی رو عطور یک ارد ا ںی اھم کی ا ےس ینو

 وصل[ ری متع ۔ ارپ ٢اھ ردا ھی رام دار ےس ی الاد ھر لاک واب
 ا رس

 يشنقی ام طض یئاعلا یف د لامتن داد کٹ ایف ةقیحح ماسچ الا یف عف لا
 ۱ مال ۱

 eyr ےس ما ارد کرم ےس ال ےک تیت ںی ما عر

 - هچ رب ےس تسہسانم کم امتد عدم ی

٢ 



 ےس نار لا

 gr | یک 2ے ٹاپ نام یر دم رس ایلعی اکا رب مر لک ےس س١

 ۔۷ع ور ٹرصرء ele جم ی سم مال ملل ر ۷ برسیم

 کیک سفری در یک سا وآں یب سم ارکر وار از ۱ قم هر هان ار
 . یا پے سود ںی اکہ گے

 قرف ںیہ نم راہ د اف انک
 کام دا تن کیک سو ےب عباس کاک ی تی یک کہہ قز کیر زد

 راپا ی لوط ےن از تن تر ےہ قرف بکن جزا ان. 2 ںیہ یب کے نم
 ےہذنویم مزار روا سیم ےہ وہ دم نم“ مز ال ےس سا ےس سے ہ خش با کا انک

 ےک ا ہک ایل لوط ریخت ال زنا یب امار کلیکی سا ےن یا ماس

 عن ردد سم بسا فرش نعم قت ےکں اروا ںی تمت زرد تم ل ک

 یم ککے کر یک ںیم رو دا اکرم ساب ہب

 ےن قت ساس ےس سر رے ڑایھ فالخرب سا 'ےکس اپ عجب ں وفود نم یئانکر و

 ۔ ےک وہ ںیہن عج
 یحی و لنز نر لاھ حمل ہلا ہدف ںی کرک کاب س ۱

 مارا زارع اروح سہو لل کی دع تزن ل امت کس ےک نیں زود تز 2

 بوح ی فر لاعب ںی عت لوٹ دد ںیم ش یل لع ںوہ 2و تم کاسه مارک

 کفر سیا در کیم ی - دم عید سا هر لاک
 لار که حس سجے ارب درس رم فرهاد هات نادر
 “امر عر ‹ تاچ د م ھضمب حف مو هی ور تاب لا لس چمن

 تینا ل ےک ال : انعفرردا تاجربد نہ ق وف کس عقسا راثن نم
 ۔ ںیضد)م اجد ںیم نارک یا قال مد ارم

 تواب تتل ص طی ےن ولا جیب ہد ےک یہا کلا ہعف ےس کی وہ اتا ےب

 ےک ل کرک ت زص س ٹر د ۔ےایا ب fri تس مرم زب سا

 یل مما ما کل ایلام ۱تن اس يا کیر دا سد ی باما دو یه

 و ےہ رو چیر ست سے ےہ سیہ
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 2 نس اوم

 هه نم هی عماد سر ی ات یک

 هک هرکه سام سا تیک عزم عن نر
 ار لاق تیم تو رب تا یکن جات ےس ںیم بابس ناروا
 ليش کی نر نیہ رپ لوید تاسلا سز ےک نرو رر وإ ےس را نیل ےس

 لمسی به ناشی نر. بهتره هتک
 اس. مفاد بار

 ا ای اے یر او ےہ ایج اب ا یاس یہ ایا ما اھت: وک ترضترآر ا
 اوہ د ب اھ رگ لا رکن رسا وہ یک مو تاجدد حد سن سر
 رم که ر افلا بس امور اروا ےل ےک ےن کام کل ما۔ ںی ے رد ںایبر بر

Eزر کن ا شا 77 ںی ر  f272 ی لر هنری ۔یر تر مہر داال  

 ۔ کافرو ہن رک ا ےہ
 ںیکرکه لو ےنم سیم مور ہے اب عفراکم رکی ب ای عر رک ا

 حزب منع ہللا ناکد اھج لرز ا ہرقف رب دعب ےک نرکر کہ وتی لام: ےسا نریندر
 << اڑ امی وقع میلا اکو درقخں وہں اہ لہ ےس ےگ رورو ےس تق اط تسرہز زا

 برق یک سکه چ کسر پ وزرای دعب ےس ردت ار ےیل یک ورم ات تر
 ۔ر ارب رومعل ضرایب ۱

 بر لجن له کلفت سا تا نازل سو, سی
 ہر تکی رہ ارور سلا تر 2 نیم تامل طمع رم

 رکا ار رو ع یی تای رتل کی زا ید اھ او ؛ مال
 .... تافوس وم ب یجگںک کا یب روس هری ےہ نا "یک

 ا!اعاعصد ۸۹

 لی یر سود یک دیو تا
 ےک نایبارپ سا چن ےس ترم کس اوج ہن کرکے س ںیم بان ا رود ۳۹

 ۔ر ناس آں یم وړ رک هرز م السلا لکی رت ۷رہ اتاو ےب ترار پ نا ہد زور ےک تصافرد

 نا نا یاس ریس دا برد هم الف یل شا ںیم نامہ س سا بنا اهپ لاجر بج

۱۹ 



 2م 7 نسل مم

 "رے مال لیزر کا تار را ےک سر مس ریس رک ےک سی ٤

 ها 7 ا ارم کے یر ارد ا 4 تفلٴئروا بیذکایر یگ ندیم رکے رر پاک ا روا

 با ے لام کن رکود ںیم ناملارد ا ںیم :LU ےس وو ےکے روس ا ل۱صادد

 ت سرو سض ایک سیم بان لا رکے ھاد .ںیم رت ںی رت نر دن
 انہی سکی سرت سدان دہی دم ےس بانکل ا ۔ سکه لس نیا رپ <
 طب تقو سا گر ب ہ عقا و بج ترم مہک ری بساط هلال تم هل
 e بلطم ے ال هستم سود ؛هگ رب ج ل ناما رپ نا بس ہو گر باب

 ناب ےک هوروا بس اجر فہ تم 4 تلاس ےب ےس ر ب ل ما

 ہر یو ر یت ےگ ں رلود . سوم سین نم ناب کب جت سر تفو سا ب ۳72

 ےس ںیم ھم ےس فرم راس و لورفته نفر وا نوع
 لار لا سدت لو ها تحرک اا ےل ل ایا

 : یی ےک از ےل
 رو : ی نورم زا شمچ یو ران الا لا۷ا بآل بازا ںکع ہر خا

 ۔ںاشرارب ہری عرض تہ
 ره خاکے اون ایرردنرگے ںیم بان سس حت یت رکا سے یس سین

 ری ناز ور کس تستر دا لب ےس تر | السی ی ماوس
 ۱ ۔ ےک ںرہ ها

 رر زود کر رم دام سل 7 ترک اد ص ےہ تزل لو ها تصح

 تنر اکل دریک اپ اپ یر اف گر. ںی نار تط کے ب تص
 ا تر سري کر اونا لب ددا یي رضا روا رلصاپ ست ام ےس یر یک و له

 ادہھخر فلم نوک تا عود و تیر دان یار فرط کی ب
 گل ترم و ین کم مدد هک مدرن ذی ترنم ین رک سیم
 - لو یدگترذح

 السا تارا هلم

۱۰ 



 هداپ نکل
 ےک لاس

 ری داب کھیل تع کہا ب یک ےس س اھ نر تر نت نت
 ب از یش یرابغ الم رگ نیر تقام کک ںیہ مالی کتک ماا

 رد انس هر باک اکو مزد سا نداد ا
 هم يرصبا غیا سل هر لار واچ ایا امر عم کیس لو یھ

 کو لو سر رب نسل اد تر ل قے شک یں ا
 هیسپ نا تو سا ےگ یوم فارم ب ج؛ سم ہر یب تر س ایک
 ےن زو نواری دا چرت سطل الی کر دا بد نایب

 ع۵٣ صس یر بڑ ر ۔ ےہ اررازغ ا

 »چرا میسر شر نت تاب یہی
 لپ ےس ترک لکی نعت زر یخ ترک زد رک با
 ریسےنیرہ نک کام مے ایک قب ےس ی اہک ن بارہ یا ےک کے نا
 ؛ یراکبل ایک عر اسم دات زد - .ےسا ات ےس نوح ےس نب
 تل رت ر کر لت سل ارس ہیک ے کلا ر لاردا ہر ات ضعروا

2 ۱ 
 “دیے اروا کاک تک ےہ تب اررک لاير ہررہ وا ترضح

 جبار تا یکم ادس الخ یک ترضح ریش رد رله ملحق بسا دیک

 و تکاب
 ےک رک یکت از سام چتر لر با

 هو زا م نیا یں لک کے ۔ ےس نام زن

 لوو روا ےکں راک ب یا ےک لر لاد ے رات ااا اے را عی
 ےیل رکا ےس در لت بم یر کل اردا ےک دکر ILL ؛ میر

 EDIL ۔ اگر یم ہرا ر ےہ او ر هر کیر دا - کر الا

 ټا بکا له ۱ نم ناو وصزپ تی به ےک اوصل کی الر رک
 - متوس لمق هب ننمویل
 ؛ ںیہ ےکارڈ ںیم عرش یک تدع ١لاعلرب ناظم

IA 



 : نہال یم

 روا 7-2 ےس سو یل تا سان طی اکل ا تب 1 کر یر را ترص

 ںیم از ضرب 0 ٹل الا لک تر رم رم

 ۔ اگے ال وع نایئارپ یسڑلت رنگی ےس ترب کی نیلم تزحح
 یوم که جہ چمچ ی دیک ن رندا د یکم د نضم ویل ںی رقت کے ہ ےب بلطم
 ر نا پ آر دا هاو برا بس سکه الا سایه لر

 رص اک ا کپ یک ےک ےک ےک تی سا هنر ان ند کت ماق

 و تیتر پا و نت ناب
 از4

 ا رر اوضح تش نا و قاسم ٹردعس ایر کں یس طی ناب گور تا

 سر کی دع ی /ے بلط سنت رہ ےہ اپن اک ہریرہ ول تند رخ ےہ سیم

 : سال یاب

 یک اب لایا تبرم نزع نار ٠ بس حا باک ردع کے سی باوج

 ت ےک ںی لالا یی کا باھر انب یس ۔ےہ لیکس: ثیردع ےہ
 داھآ اتنی: نان یر اح ے با کہی تام وا تو تاذاشرا

 7 ۔ ںی زکر
 کس رک ےس لو تسب ےس ۱ اس سد سرخ

 ۔ ںرلاښت ےن ررر ک
 روا نرصَنأ تدور هااع ر ق رلرو نبط 12 ثردعرزا را ب 4

 طرح هجوم ۷ سارا تی بانه نشرت
 مکانی ےب السر ود اززز ےس تكرر روا تشم یر انتا رور وول ےن اھت

 ؛ لب دز

 ضد سل رگ سن ںی برم
 َ هست رکی سکاوس ےل ر ےس : ےہ ےک لص

 تالو نطم ےس اراز ناب دس لرگت اقدام های
 تیک با ی ا ا ی ست لک

۹ 



 ےک

 ا نار اعم
 تحت گیس یہ اج

 ےہ ن ری مر 7ی 7 | رک اره فراق

 ۔ ےاز تدا قوت رک ار ئت ےہ هتماور له یی دلار کی کت راع یہ یک کہ راہ
 لو کش ی وز چرت لر یہ سض لرد تموم

 اف نگو کی پت داف تی رماضخر چیز رس
 لباس تی ال رصد عرف حس اه س ودر چاپ یک
 ی قلم ےک تدع رگ ایپ ںی درر رنک دان ےس کا ںیہ ثیراما۔ ےس ےس

 تیاو سا ںیہ ۲ خر ۱۹۰ سرعام ال ادنمم کسب ےس ناکاکے توہم عرف ےک سار /ں ویر او عب
 ۱ ۔ ےس ارم می لعم ےس

 یوه لا نم نایمس [ زب ا یا یت دح لات دقبدبع اضدح

 مذسو ےیلع تیر یلص كف لوس لا لاغ هر يه ا نع ظن نه

 (لاتنا یار سیل ریس و رزذنل ۱ لمی میم نب + یلیع لری

 ېتوم لبق ېب ننم ول الا ب اللا لھ س ناو هربا رر مخ

 ن١ ہلظنحم عزف ۔ ادیهش مهشع نوکی ۃمایتنام ویو

 مک ادش یررا الف ینیع هتوم لبق هب نم ول لاق ہما

 ۔ کرے لا ہلا یس رارذسوەیم للا یلص ی نل ترم

 ٣ ع ٣٣۵ سر کن با جید ےہ یکل عی مر یبا مم ےنریئکن ظفام تیاه
 رےہ کل عسل ریس نیا تم املا ام عرش ےل یو ایک کرا اناعا

 1 رال ی اعم حر ۔ وہ ترفند لو عرف ںی او. بس کہ رر لا ت فح

 لب امرفرمزگت یاادر س١ ںیم ۲ ن ٢٢٢ صر ورو تے لو نیر لطفا دا عج

 ۔ ایک
 ماسک ره ت رپ هل هر دار کے ایر ی لسن یف ا

 - چک کس عام نرف ترک ار یکن ادع ارا یک کت اب سکیم بامصع یھب
 رک ی سا تساوی ياد رج تاب یاسر
 ey ر ےس لب دز ےہ اھ ا بک تس ل بلو طن کس ا رب یک تر
 ول تا رگ اس نرگس نیل تماس وز وز سا مک وت

۱۳۰ 



 پا نار
 لبق اہ رر لإ تح نشر شرم ان ہور وا ےک ایک متعال م کت فر
 ل ابرار ا رکی ١ سم عرف ےہ ایکو انو رار کی نوع تزحح عترم اکر شک ض وس
 2 بک ارا کس لید ر70 ۱ یطتی عا سار ران اپ سکی ایسی سکروا از
 لک رز

 : نو رشید عین
 را ارجن را طف ام ۔ ارم تر مال و زود تر

 14 نۇردا ۰ اب رژ جاري ےہ تک اب بکا کف للروا ےس

 روا ۰ تر ۷ک کرین ترکی مات درک ےس یت سا قاس

 ایی کک پری دلم لیں ی تط لا ےس تن یب ںی
 ها نا نادر رپ یک تح ارب چپ ےس تلک

 ۰ ر

 بلطم اک تی دا ےہ کبد تط کک وم کے ہر در ا
 ناب سو ہدنب اہ لا ردا مہ حرب رر ےک لیگ ترضع ےب ےس ےنرم نا یک گے دی

 چاپ دام ناییا٭ ہ ےس ایا ںیم ترومحس ا الا گریه سر وز رگ ے

 نیک رکل قر یا تاب ںیہ ترکی را ےہ آل ںی تلک غ کد
 ما

 ےل جنس صار کن و لوم رام رب جد کلم ا
 طیب ےس ےرد نل لنک که لب هم هست سمی ترور. کم لب
 بر چ ںیہ سا اے ل تفس از تإ روا ےس اے ناب ار ورم ل ی ترص

 هک رم ی ےک ے ےس ر لدا ت !صاررا کت فو ےکےئر را تب سا

 ما نا | د صار تاس ےہ س راز( ل ن ایا تنو ےس ےئرم ےل کب انکل ا مل

 پچ هه ذی لار صلی نو داوم عراع ہک سزا ںامیم ےک
 . مز مر م یخ کم ثم س

ROLرر یک ا ےس یم ہا نر  
 بکار ےز 2 نیک لک اوٹ ںیم لمس عراضمرآردا



1 

 را سم

 (٣ص )۳د یم مر رکنا ندیکاہ لات ےب ےس

 لو حرف موز یی
 بج ل ٦ں ین کک رج زر شير ملت و

 ر ٠ ور نر سرک مال یب وم رہ ت صاع یری عر

 لاک اکی و لتر وار کی یخ ترضع جترم اگر ںی ترسس ری یا

 ر وار مال ها ترک
 لشگر تی سل

 7-2 “سصسصس7 ثانی ےن یل اھت لا رکی ا رک یکایک ت روا

 ےہ ترضح)ے مرا یکی ےس نا یم لر اےس لا گیت پک ےن وم ارب رور

 هر ررر و اطل ار رولي لک یر 28 9 لقا امر بی حس

 ما جد زرد یکم تکاب سارقان تی سا دعب ےک سا ےہ
 7 سارہ گے بب لار ےک کت ر هدر تر وا 4 هریک رز هح تصر یب

 ںیروا عی ال فار شمس او رپ درا تا ب ےس ےن کار پ ترک تنحم کر رے لو

 یدک طمع صبا ےک رکی ہد کرس ےس ںی کر امصتوو ر تکو ےس ر انی ت

 تامر ت یہا ہو بوس - چک برا راپ اسد سه س نایب مسایل

 ےل ۰ ارگح اطیس رپ تمان | تص زور رت گل رہ اود هتسور وب مے نر م

 ۔ ےع ںیہ رم امر س ںوتما ینا امن ا ےناس ےسی
 موقاو لرلو و لمر اصتو وو سم ےہ همسری ی تتر اها

 (ا وک تزد روب ۔ یو تلف نواز ےس ود ںیم لم سا نیم یم حضر بیلص
 رپ کن کی اھم ترضح ےن وت ارکں یب ےترکرھف یل سار وا ںیہ قید تخمک
 ران ان :اپ 121 <ےس ے لایخ کی ر اصن سکہ ےس ۱ الدرا ںیم تلاع ساروا ر

 رکان الاد ارا ےس تلر تسع کر ےیل سا قمر انتی اسد کس
 یا ترص کت یف ین هر ات تن ں ا ےیل سا ے الو تامنس ےس ں ہم نک
 عطر سارا روا رپ تنوع ا رب هو ایگ اور ںیم رر رو اگ

 زا لابی. تب تعا کے اہک ا ب ہرا و اکے لقت صا تاں راع



 ےک 4 ن ل

 چے تک سکرایڈ کیو ےک یکے کج یتا فاس فاص زره تا
 تیر نیوز رو ںی ےمس اروا ےس زا فال ےس تتر کا ی روپ نمم

 قلا . I )یورو نالو ملکو ای حد چک نرسید دف
 مم ںورایب تن ین اکو کوہ یب ےک سیب سر اف چ
 رپ را ہرا ا وارد ساکن نے یر ےس یا شور یکن نیر ام

 هوا صف زم وداکن ارو وہ د ایک لی ےس هست سدیقکي طب حطحتمےس ےس تر سز وا
 کس ا ےک ن رجب جس ےہ ال او ےن آی ھم تلو ہور ںرکض ییا رک نسی کن العا ایا مد

 لنا روا تم وہم اور کی نشا تام ام ےس یلعاراط جی 'ترفحن لام ےک رب نادع روا دصیل
 5 7ل را ا دک لدا 4 اه ایا ی رز کاےس ںیم یاصنورر ی لگ 1 مس ھ٠

 زہ ںیہن ے هد و لو هی ےس دخ وو شپ کے هه م نایارپ یار ت از سا

 ۔ ںیم ےم سه ن رم ها تاريخا هه سیل تو براک ںی نانا

 مارا ےب کلب

 مد ازم وص تزرع کس ا لکن رک ل ادو کل بک يا تاب لا
 ےس کاک یکایک یس  ایکیکل اعتسا تومظنا تعدب کم الوب ںیہن یٹرت کف ےی ےک
 ےس بسا یى یف کھ ل ےک س ےہ عھرامل ت قی ہں ی نکل لس س ٹر
 یت رم تسارماپ 7 ںی یس حرب پ / ںیم ٹوک جیرشم ےس نرم دوس سس

 ؛ ترلا ارن کلی کے کت رض حد مب ےہ ےل ۷ت لاع س اروا ےب براط رت

 راز میروا - هضم قم یر ال تعحزعب رک ت رک لام ےیل ںی هل اسم
 سوبر اخ کر اوقماکی نکیل ت رم ںیم نر اہ کھ کت ا سا١ ےس
 ےس کار ترین امی سی انا فسا لام ۱۷: ںیم نزرگ بچی
 ایا ای ہل ند نا کنز نت نیلام لاتا تومدنم ںیم نو
 رم یے ضا یت او ی پا و اکہ ت لال بار ار غی )بای دست ی لرل ےک

 لار اس یس رک تاک کا زار را تراک
 - لب تن یخ مارک

۳۳ 



 تو هم زره يا تب زهر لا
 “یھب نر وا ات ر ت ا اٹک نیرلاداگ فا خرم مال وف لا لب
 ؛ںی ےک دعب ےک ےنرک عی دس

 کا کچ ہراس ل رکی ب ۷ ورشم ےس تہہ دا نگر ما
 ۔ ےک ن اہ ےس عطا ید بینر
 ۔ ےب الکی ا ںی رال یش لام گن یاد ارگ رہ ای اب ےل رکا روا
 ٠ل AEE 2 لسادا

 ل نا روا من قاسو نام ر اسیر و اروا دامگ لاد اروا فحش ت زز یل ل رور رت

 ۔ ںیم تالا
 ادات زرد سا اورا را ام عی اک مٹر رر ا

 “ر 1 نایارپ یم ترضح ےس ترم جب ےہ ایا دز لر سم

 ںرہ و رع تی اون سر رع ترضح ےک ارب و ای رب ےس یز ءلسد

 نا لب ولار وصح هد ےس تو یی ارو ورب ,UJ 7 7 مگر روا

 اے

 داراب لا ےکے طال ےک تیار لت ری راوی ارن علت تإ س

 کن سارہ کے یس سا ںی لغ یکے غ یلص سی فا ی ار ار لاو قاس روا

 نوے ها دم هل تالخےکن ایپ رقم ےل شناڈ اوم تی هرچند نم ےب
 لے | امر تب او ےس بیک لاع رک کےس مع بج نانا ل نالعا تاس 4

 ۷ ام او ترس نیو لا عا بس ا تۓو سارق ل ]رب يداطرپ ساتب گو

 کور 7۲ ۷ت قو س ائ ان ون هرم رد ۳ لر کور رک ارواب الدب تو

 سیم سرا یک ت رطح ں ی تر“ ی رار رحم ام رواہ

 < بسر ر اہ ںی تلاعسا بجناضا؟ هچس ر نع ر رک ترار

 ام بی لر اب وک کن یردا لب هاب م ب ےہ "اسب

 9 سا جرم هر جات الا ست سر ںی یاہو فا

 تو رھ زط زا یت چ اپ او ےس زارا سارک ست چہ پن یب لوبق لبا
 ل و



 1 2 نص لم

 کاخ ام تنم کلا هل تر سا نه روي یل ےک فار ایی کو
 یو او انار سیا هو ںیہ لیتا زا وا بوس یر ؛ ایگ
 نل رو دف ترزعت اله علاج هنر کد

 رد ال که الاو ےن چرب تدا ماب کر ف لا ےس اروا ارت رت
 “1ن ایا رپ یلیھ تحس ےل ےس ےن کرس ناچ تد ےک ےہ آں ترمب ورم
 ےس یا رص کا ے لاردار ۳ن تانا نابض“ دالا )77

 لنت پر هی ۔ ےہ ںیہن ماقم زا لاک. ےہ نایمرد کد
 کیو جس داب اکل ب تشک رد مزمن بکارت اچ
 اس را ایک یب کت اعق او للل ےس آپ ںیم ت اہ تم ا طاها
 ںی تا یکے ےک تاز رز گپ سارو ا ےس ار مہ اظے یاب وی اس تک ا اک

 ےس لو زن ےس تم سارے کر عت ےس ی کرم نایب تاس یی ارز لار رح
 بلبل تا ی تم اا سه زی
 کیک کی وکیل ےک سا ےس ںیہن بس نم لمبے مال تاب مج نضمم دیکر جت

 ا عطر دل سنا سه تر رم دایر ابتدا اس یار
 £2 ےس الع يطل یک ےل ا تا لاو ناب اپ سد لع سر روم تبار

 ا کیک ےہ ںی کب کوک قی کک سد ہیلع لیکر روک تاید پردا چچ ےس تی
 ید کج دارا یخ هکتار کسر لاک تر توس ی تو
 لو ترس کس و لک رو: ایسچخ مھ یلع نرکی می
 و هر ۷م لعل روض کر ےسر ام تما یا ترش

 ایطت ےک تم ۶ ہر عا ب ےس ام ےک تاب د تح اص رص اندام عج رم

 ۔ ےس بجرم اکر کامران ناروا ف الخ

 فاسد وت فو دری رد ی هی هست ید هفت عکس فو لی رخ

 ۔ ںیم سیب کیک کس اہل بل احا ع کر تیت ب تالا ا

۱۳۵ 



 2 نرس

 ھ2
 رو نوا لم
 بل ون هنر تار
 طی یه مر تر
4۲ 
 نشر نام

 ے بہ و صو ود ےہ
 کلوآ روال و وب نون مملو وکلا

 ,be A ۰ 5 و 2م

 0 (عازج او تونس

 بزنه نا ےب ےک کرک

 لور ۳۳۹ د

 رال ود رکی کے رو ساددا ۱ ںیدرکم ارح ںیم لالعر پ نا
 3 ۱ ۲٢۷٢

 رکا ہو رکے رجو ساردا ۔ ےت کالے ہتمار ےن او
۳۳۹ 

 ہو ککے سو ی ادوا ۔ ےہ ےیل رومت ےک ے اج ےس عم

۱۳ 



 7 نمایم

 تو 2
 لود 7

 گرا. 7 ۶ تب اذ گارد سه هم

 رپ بارسا لال ناروا پہ یل لعن یم نا
 ¢ 2 لزا ی ےن رپ لاددا ےس لہ لز اپ مت

 ران تر کنج ارد نو کن اب
 مر کل نو کرکت رخ اادخ

 ہعلاط/ یل ام اک سار و لب اضف

 ےس نو یاد ںی ےک شم یل اور ے کار قم تی تار ںیم تزیآ نم

 2 بار کا 8 ام لود یه فر بت

 سکی ویر اد رام 7۶۷ں یم ا ار یھب ںیم ےک

 را نه لار رک کر درشت روا اسد ما انر کج کس ٹاک لوح
 ےہ نا ب ہیر طس اوا روارطس او الہ اک سس دد آخ لر ما هلی
 . هسايط

 ار مع اما نج کل ورب ي ےس ےے اب ر داضا | اژر نر نم ےیل ی

 لنارپ نا - سم ین مح کی کنز ینوف کن ا گم ںاھتارہ ےب ھما لس ےس اکر سکو دي ۷

 رب 94 ےس ۓ رل وب ے ترک کز م لع السر زز اررضح ہر دل هتسوب ترفش

 طلا اه ۔ے نب ار وا برا ےبروا اتے اا ود ری اب اروا ںی ےس

۲۰ 



 يا ںور اشک ایب ںیہ نر ی نر نیت
 سایر ره یاد نو را
 ۔ ےس

 هل سپ لاقرب رک ار اب ۱ راس تب 1۷ نابا ی خر مک 7

 تمبر رسا نر رک دے فاط ر دت سا ےک سایر اش اروا
 نمو سس یکے ہیک ںیہ ترکی رنو یک ق ضر تنشب لس ۱- ےس ناسا
 کافر روا اب املا دکتر
 ی ا /ےرہر ےس ساروا ےس ایک تیک یخ کپ تح و ےس رس ۱ےہ ای

 ابن ۷ق اخ ابا ح)ں رک ام کے جہا ر/ٹب ےس سار لب سوم اپ 722

 ۰ یی ایفا رسيد شانس مس ا تاج ان لٹا ےک حج مس روا

 لال ےس ار کر نی یب نا کن ق اخر ہد ےہ اک تن یم ںوصت مدد رک فنر
 ا لود ےن نر ںیم تا سس ۱-لو TA 2 ےاررنپ اس رکن مم ود رد نہ تارک

 : ےس ایک یب نمی دام دوا ایا ٢

 سیل دهی ارج رهن نا تجلی لر سیب )۹
 و ںی ما

 ۹ تیا ن ةر هسی ی ایی کی نوا ی ےک ی ںامب
 ینب یی دارم یکی رم لا را سی مهم هاچ با ےہ وارڈ یہ سا
 بش نور هجستوزرم سل ےہ ارگ واد ا ۔ ںیہ ےس ےس یز ارو تسر ردا یوا تتم ےک
 دملت از ی پا ے روا ںیہ ےل اھت ام ےس روا لھ یھت یب نیم ےک لم. ےس قرز یرسرہ کیا

 رت رو ریو اکر ارا کک ع کت اذ ای کک یف فور سالو کک
 زوو ی رزرو بل سه امار سرچ ارد تس درپ ں ورسو د ره رک

 هد ل تیز. يک قره ادا یر یا ستم يه نر
 نر ےک نامی ےیبردا ہدیعرب ہو م تشیع عاممروا ےس ٹرمپ ےس نور ٤ ےس تست

 یک وہ نکے سم عام روا یف فررک ایکس رک رک کد نوا ے

 م



 ۹ ا یا نص إلا

 بمد رکن کل ادا یون ادع زا رپ لالا ےک رو ےس نوو رد nı ٠ ےس
 هر رنا رف تیر هدر میله سا للا ےک ترس از دا
 نو ےں ولر غر ےہ ارز ہرا هل مای ها تا و درا ی ٢

 ۔ ےنز طر ررب و لادن لن ید سا نار

 ۷ سد ن )بیس يک یر ام هل ود بیت وک ں ون نا
 تے کرس ےس دم دنپ لکی رر روا ےس یو اکر درا

 تبسم ی ملا سر نم رک ار یشاعم ' او اھت سے یک ںی
 ترقه رسم نیس + لب سان لاری اب ذرت نت لپ
 نت 74 ار اھم ارد ال رت مرا یک لغ دا لا ؛ ابا A ےس رات

 ےس سرو ۔ےس یر اح رام ای ادصا + یب د یر لکت ےک

 لو 4 اھل لام ١لگا دوا ےس یت یس سا ےید ابا ام ترم لا
 نم کری مچ سره تیغ ارکت د کلک ے پرهیز هسته ارج
 71 ال ےرادر کر ر ہو ےل ۳م رغ ےل ا ےس بر لاذ نا نام ےس

 کمری ردا چااپ مہک ےک اد ف ےس سچل ارکہدر چپ. تاب نگ اض
 ۱ . هی ابرب اخ ےس تر یار ےک

 ماش لی نرو دروس هم نام بن زن نھ امان
 ۔ ولا زغ" ن | لبق نم ضن یلع لام مح ام ا ضیا نبل الح نا

 تار جت یا نر« لوح لال ےب ےس لیت ای سس زیپ یاس که ساک
 رلظفر/ و ںی تیس رپ ۔اھت ایر کم اور بو۱ لن ےن ب وقع ترک کی سوپ لذا

 لز ول ی تہب ےب ممد تلحا تاجیف مھ یاع انم یاو راھ ذل ر نم
 یاب ےک سس ۱ ۰ سم لالع هی هنا چرب بدم نا ےہ در ےس سر یب

 پ نا ےب ےس حد یکں ویشکر نا کے ای انب ںیم سجے یر سا ها
 نیز رس ما نا ی یو یکے اکر دا یم رب ؛ ےس ار فام نشا
 ناز ات امر کرے ی دو مر دا یم الم ا تیمم کے ہر ب مم لعمےس نکی گرو
 ۔ ےہ ین هو دد هو ےس ام ای اپ قر کں مط اعم ےک تسرد تلک کک
 کج یہ وع ےک ےہ ےہ یک دے ۔ے 00 -<< ےک ےہ ے7 حس وک



 ب وہ ھ7 نل

 ناو رک مس "لرے بوق ترس لب نورس ے ت تارن لو زر با

 لر نان مادر اس یک ےک ن ر رپ ن ا یک ےک دا یکن ا دعب کن ارد ا
 ن اسوا شرا تد١ سا انا 7 رک م تارت ت وک ا دا - کدر کی تبر

 تل وزرا نی بز تار ملت ںی لاف
 ؛ ےہ ںی دب با عرب اس

 ناب و ےب کس وم ےس ےس نکا سا ےترکل اھو ہےں نار
 ہررس ؛ اہ بخل سار کت پد ٹا

 ا ردا سار ل اا ہد رک ف اصروا- هچ کا هات
 yer ارب اکر ل اجو کردا ۔ اا ےل ےک ہر
 ےہ کوو اک ار کک وردا ےہ کا اےس ےھت یب چ پن
 ج 2 ۲ ےل ےک ف یک ہو( لاھ ہد رب ٤ےس رہ ںآ اپ ازز

 ےدہٰتی/ت گرل رخل کن اردا تاک 7 کد عج تشک مت
 ۵۰-۱-04 £“ ںیم گا اے

 ؛ ےہ ںیم ۱٣ بو ےس و

 رکنا من ںیہ ےک ےک لنا مس ترک لک نا نم

 نان« تیز ای رب سا جسد ۰ شما هی اد

 سا اوا ی لا لا" هه شرف سس ںیہ ین تر ےسی رکے

 تر ےہ کا 7 ےس دوم ہر 2ج ہر ںی سر

 مور تو +2

 زر جردن نارگیل زن
 نیتراصمتنگ نا اهولت اف ةرتداب ا

 ۔ر یس ںی ےرمز نل را روا تارا رامآدروا

eرگ مر یکے س کال مد یب د اا۷  

 ۔ےہن یر )یر تاک کی تار تفو سا

 ب۳ 0 یش تداوب ےس لرل دو بب ےس تبع کر ا ہکےئے ہر رر

 am gg ہی ےس یہ



 5 7 نل مم

 دول زم ےن لات ردا الرا سر ارکس زہ یک تہب ےل ںوخم
 طب. غیرت لذت کہی یش درد نا
 لغم تار رقم تر لب یا سرود

 ۔ ےہ ب ا دید اگے سر ابعا باکس یم تارا پیگیر
 دره ےہا1 کرک روا درک کر 0 ےس جج ےںارءاا

 تارا کک | بسر وا نو روا ما« دا بافق لو

 نیس لا بس از | روا لر گروا رلزردا غرم مکر دا: ماا یکی اردا

 ردا ل نل ردا را ےک ر وا لع ارکر وا س چلرردا ما ۸ رد دا

 لرل ا را رک ےسر رپ ہجر دا اکر دارم روا سهل سا پس دا لب

 0 سک۱۳ ) هریک هی مو نو

 : ےس ںیم پاپ هر ابا بک تارا

 و
 لور زررکں ا ارم دونه رنج یکی رسا دا ۔رئاھکدن روی کی مک

 هم رک ار ےس ال ںیم ںوم اکر وا ےلرارپ ڑاپ ےن

 ترس ں یز ماں یم تارک رنج رم ہکے ااجب ہراش رام تی اس ا کن رب نل
 کت ور رب هد ھم رکے ہ قند ترامش یھع چیر امنزوا ٠.ںیط تر ماد کی
 سط زو ہرزہ کی رہ لک ں وقع ےک ہار خاکی ولم یدو دد
 بس "سم ےئامرز ےس لم رسا یب ای |لرزن ےل رض رم ائ یر وا ےس لا

 یون را تیر - لر مارو بخت هل رز
 سیا ترور یسک e رک لب اے ےک اردا تک

 کم هه ےن یت درس دور ےب تر سرچ ےن ںی تکل ب

 مھ د تلحا تابتیطانم ی ںاہہ ےس ن ررر ےس یب الار کاروی ال ارس ںی
 تررص سک سم فرص یک تی اھخ کرکے ںیم باوج ےس ۱ ۔ےس کرایا ںریک وت
 تروعع کری کس ا ہکجم ےن رم او کپ یکے ہیر اےک باک سم مه

 روا هر قیاس نوجوان دان ریپ لد نب یک نگ ہدرکےس یم
۳ 



 ھا ناسا

 ییہ تز رر ہک یم لصاہھ لیوا عم لیس کیک یر مرات ایپ ند
 رکے اھب لنکا داشرارب اک از ام ۔ لو زر ولد دا ےب وہ ےس بام یک اھب لا

 لب برا حابمت قلم یر پد ایا تسار د تعاب سک بج
 ۳م تو ساروا ٹا اب میلرز لر س عر س کرک ں۱ لاعب

 کن رج اچ شروط ی راد یو کوا ام نا ہیرا س "اپ رض یی ےک
 کٹر یل کل بیم ےہ ییز چپ ال ی راک الا یی تب ما ےس
 ۔ ےہ ہر خا فرار لاعم ما ابی کیس ذ
 کھا نیل ۱

 زهر .. 22عکس ارد ۸
 لیت ےن رقم ما - کک یردعتمروا ےس یکم زالو ںی ےک عم ےک کروا
 ےس ےک ر کن روک لذ ےک ت رر ای لغو ہک یس یب باطم ںیم ترس ۱. لب ےل مم
 بسا فر نی f 0 فنررکہ داں ےن ۴م تارا IA 1 سش ےک رر ےس

 لی نر کن وب 7 ےہ رر اکہ ںیہ ونک ےس ےک ےیل ورک ترا راپ انکا
 هو کر ار بت رراتف بشن یر ےک کت رایت
 هاب فرط کر لا روا لب ےئرکی در ہم یھب تالیقیکل ا ےہ ارم لن هزار | یی

 کلا بالام ںیم اپ تشکر کور يز گتس ںیم رب اقم سس )ےہ قا
 رسوا بش ورک وک کی رب ماں رد انک ںیہ للف ےک ولور ےس رشا ؛ ب انکم
 تلزکمم اظمضرد یک ماطر ر ب لپ لاد - هچ اطهتسو ور طساو ای روا
 ہر پچ کسی نا رہ ,U ‘ly 4 تراب LD ان اض
 رلکس یخ ںیم سار ےک بہ رحم ہ تیکارتش ننک را لرا رب تعین یم اک ٹر
 مالس کس سا - ےڑر کار هست هاو تیان:یٍا ام کر ادرک ںیہ سابل ےس دم
 1 ںیہ فلمی کلپ ےس ںتاورر اک اھراہ طب بہ ادم لایا کر اکہ احراج فالخے
 روا 9 شین دف رس ریل یم ےک م السار ساو الپ روا تس ار ارب رف

 هوا معما کلفت طب r2 اے اسا تسارواب ترسم

 بس سےےےےےسےسسےس ےس سس سس



 یا نم لو

 ار روم ےس اس رگ ایک صا ام تے ہا کا ٹراک ںیم ہال کرم الم بج

 ہد رب ب د رر ںی او ےس تکلف کرے ب کک 2
 ل رر دط ےک رتی یکت ان اکردا تار پے تکیہ ےک لال دتا کد حک مع

 ی تان ما ناشر ی مار کری بخار تر هوا باک
 سرر سل ارگ ہو 1 سس نشر لیگ سرا ہدیخگد ۔ ےس ےانم
 فرز رددوا تاما مانے س نیو دت ور اقا ک ارد ا فرصردا کس

 - تسابر تولد

 لاورا ترتیب لس

 یک اہک ں یم تم ال رب کور ءار یکم الا رب ما ےک بم بیج دری یی
 ایا پ۷ ت طف روا توف ام لم الس اچ كن حس روا تْفلاٴ لا لر ےہ وا

 ناچ یی م ادصا تاب ا ا دا چرا م سا کا بے یر یک ام

 نب ٹواکر ںی ہار یکم الس اپ ما ےک تار تیرو ا تیلار خا ے بجی ررر یہ

 روا تام یکم الا ںیم رب یم ےں ا ددا 1 ا نم جئاکت رخ مال ای را وف ےس رک

 رل رت ت و یکے ےن ںی ےک نی کک مم ےک ا بج. ایگ ددزک جام تیل

 )م ج ےک رز ردا ل تع ے لر وا ںی ےترکر یت یادو لہ اوم مال لم یر
 یاب لو هاب دا لپ ارت ار نم نا رپ ما تیبا تیر

 دصیرکا تم ںیہن کگس ا۱ ںییہپ ددا ےہ یت رہ یف کم السا ےس تابخنا ےک نا ہکےہ سم

 دایر کچ یاس سا ۔ںیہم ےہ ف یں ہم فلتر کن ام ب ۔ بلا لہ نک
 بای کمر از وارو هراز ےس ںوقع اپ یب ےن ہد سپہ فدرطم درب نه نر جک

“SG 
 ےہ

 ےہ نیک رر اد ٹوک یوو
 گیر رهن کرا خرکم اس نال رک ہے ےک ب ہہ دخ

 ین زلال رب کس ١ ےک کے س او رر۷ ں کد صاغ کا یک کس( رت راج مردم

 کہو ہہ یہ ور یہ ہر ےہ اہ و ہہ ہہ ہہ ےہ ےک رہ ےک ےک ےہ ےس سج



 میا نرل
 J مارو 'تآعلعی ایرداي ااضفا/ق اکا 1 مکن روااھ اجر فا ےس تعا

 ری راو شرو قس ودر وا اپ ید اس هدردا ےک ام لر PIA رررا روا کر ید ترب

 کک ۱ ع)ط سا ۔اھت ارگادیپطبرد ار ےس رتی رسد د سکا ےس ےک تاتار لہ

 رر ایش پے ترک ا نار وا یک ل ارپ را ٣ت زتر دا ند | الس ا ۷أ

 هو پسار اراض ار کے یار تن الس رک چ با سنا سیف | یروبب نت ےس اپ
 کا ے تعاج یں ز الساب ےک کے سہ اودا کر یک طی دخ ب ری لب ںیم و

 قلا ےک اورا نیا ےک طع اتع اسر دا یوا یاس عن سا
 مود تزابارگي اون شل هم پور ےک یم اس سس + تدر کل ےب

 رخ هاو کم اس سرچ تر نند ےک وشرو ادخروارکومززب ےس بب مت
 اہ رو دا کم اد ٹاپ سٹ ےیل ناس جاے نایار بد نأر سار اچ ےہ بم جرح
 ہک ےک ںی ےئل یک یم نا ۔ ےک بس ناپ روا ےک سو ازج ےک ت رل تاما ےک

 - اطر طو ىا بج لة لایحخ اکض روا. ےل لاکا ںیم ےنامرز س١ افت الع
 لر ی نر لر راک تای لر یلدا سارا تاعیداشفا

 رکے چ اڑ قاز کرکت مرکی العا رک چانس ر ایم ردا ہر رک( اظ ام ےک ا ١
 قر روا تک رعت ا کل کی رض بک کری اپ لو لال کم طس ارپ ت امتی نہ
 هب به نم ےب رکں زلط ےک تراب ےک( السا یو کپ ن انسا ن ار لر کک ٹ وامر
 گن اره سو راک که کز رک اہ اپ الی روک: الز یک

 قاذاکں ولوصا یساسا ےک سارا سیف ےن ہک اک ں اب ی ایڈ یکم ال ارپ ما ےس ی بم ال ا
 رود ےک اراک اک ی راع نا ۔ ںی ےس اھت لبد کمیس ارپ تار رتصعتس الس تپه. نو تا
 روا تاقاطو لګ یر اد كر روا يس ور ٣ هاب یرات نزار وا ےس نب ناس“ 9 7
 ۔ یش رند: ان لا۱ ۔ںیہ ےتدہ کشت پاک

 7 رکا ید رم ےس ےن ار ےس ار یاس تیام از نیا ےب
 یر تبب یم یر لت بآ۔ ےھت کسر هه ال نبی | روح
 ےس نا تر ترکی رندر دیس تبریک. داد نم
 رز فرم شن لا: چک نب تل تکی هنر اه کتابی اد
 سپس سس



 من ناس
 ۔ ےہ درہ رپ نان

 نیم ا ےک ر ےس سو یر عی کب تہہ ںیم ےررف ےس رزامضا ےک کج تیبا
 لن رک "ےس رپ یھ ےک ےل ۔ےک ےک ر ےس نمار ر کل رکو تم ہد کیم یت ر
 انام گير هم ی تم هرس ” لہ واہ ز تہب ترم که رو ساب عمار رک
 ت ی فک ت زل ارب ںی مے گز هک

 ںی نع

 تح وو وک ولا

 بل کر پا. تل دوش ود ےک ےن اس ےس عن درد اب ہو کی کے و سارا ۔۹۵

 اں ا ےس الظفر وار کرم نام مار دی ی کاور کے ا رات نر کل

 : ںیم ۲ با ےک عج نرخ ب اکی کت روک اچ ستم رم نيم

 ہونے ضو رپ اد ساب هم هست جرج امن یک
 ماسه تر یر تے کوس حر یک و اک صرف ےس

 یو طی اج ہں او وکس ا ےہ ود ےک روو ےس یک کر ر و رے
 ۔ ھے ہر لد زد ا ہد اکر ی - سا را سا

 ۔ ویر اب سم ںی کن کاک ر وفسر کس اں ر سا ہد بت
(rere ra ds 

 ؛ ےس ںیم ۲۵ با ےراج ١ بآل ت روا

 لوس تسر یترد جام تا لا امت

 ر زا عرب 9 ھتاس ےر ہد کز و ساری هو هارو ر کک 7ک

 ھا هم امیر تر کج روئے ادخن ناپ ‹ ے تم آر واور ےس سا

 "سیشن ۔الھکا اکی ٢ عل سا د ےک ضو ہر رپ دوحس اتے رکا یف ار

 روا لود نی زگن اش رم ال اعم نر لو ادا دا

 مو فر ۔لرازئاراہگ

 ؛ ےہ ںیم عارتشس لا باک کت ار
 شش بک ہر رر ےہ ب ٹک ےب ہہ وہ ےس لہ اہ ےہ سرہ حرص رت س حکم



 | مظفر در ےک ین رہ نکرد“ اب لآ
 لابو پ هس لے نع ید تم. امر همه تداع گير

 - چسب تراورتن هرم سایت درود وی دوت
 (۲۰۰۱۹) ۰ 2 رے ال إ گرم نج یم ںوماکب س نا

 کت ارس ارپ 2 هرم ل ے روا ⁄ ' ی ابرو ایفا بہا

 تاررقل رر اب ےس ماند اک سر اکر اما دم ی. ےل لا یوتاب

 رپ لو وید ومر کپ تامل با. توس سک
 تم رخ( مت مایا

 , ںی ےک از ںی ر راز ٠۵ ےیل مسا ھر ار تص

 ترک نرل ںیم رکے کن رک مهار ا
 ےل در توام لمس تقاررد| نیل اپ در ہہر ےک

 ری هاچ [ ایکس ار ہو سال جر
 هورپ جسد ات دانم رضس 7 .ےس ۲ ںیہن بیک در رد

 کم طی چ اتو تر ںیہ ےگ خد
 ےس رل رہ لرز | اند ساب لر هی تستر مو - سس الی را

 : از يک سرد اسل سم تر ےل ےس

 لات سکه نر ےس از شی ہریپاکن رگ هتل ام نام ترص 7

 ۔ےرا
 02 یب ےک سرا ہو ےاا ارب تاد یا سرد ا یار 4

 بدر. اب ۷
 هفت هک يک کردن یخ لا پا ی رخ تره

 نیل ءار رد دا اں تپ وا

 رس نو اپ ےک ددا بل اک ياد یار آل ولوم ےل ںیہ

 ae) ےل کر ا اپا ےس یر رد لار وه
 رر سم تاروقل ضا ےک سا ےہ تاروق ما اک فا تیر اما نا کے ہا

 اہ کہہ ہہ ےک کے سہ ےک ےہ اول ے ےہ ےک صر ےہ ہر



 نشدم

 شرب ی ما قیر یر ق یکسر ادت اید ںیم ند نئے ترتر کرب یہ در وا ۔ںید اگ ری یم سما ےس نس کک کر اا ےک ن ادد اہ ہد ید نا تع ماج اطال
 رہا پھ ےس دیدار آان اب تلد یا خام هل مرا هب J یا ا
 کل دینی طي ںیہن عدد ہک ٢٠پ ےس ی راد تاو ددا اپ ناسا رگ
 ےب = اخ الرو اہ ہرا ا ل پارکت قادصو نرد هوم اکسس لاک ا
 ۳ ےہ تایغ ںی لاحرپ ت اترا ےب تار لات ادرار نر

 1 اھک وطن انوکل اوم ١ےک کول

 بلک اے زمن ا ےک ےک زکال لہر کیم ےس مو اردا “ ۲۳

 9 کرکے یم غم را ےس ےک اھٹ اےک / زن رک سل ترم وار تو

 هم ارگ( سا مر ۔ےئاھکل ا اک سرکل ےک کت اه نسب

 وام دم اچ تسر یر ار ےس ن 1ںیم ےن سا ۔ںیہ اھل لاسو
 فارغ ےک راد ایا ںیم نیو نیلی کل دج اتن اں یب رمت ته سال یر رپ
 روز کی یو ی ؛ےہ ںی 1 تابلو را هسيدرگن ام, ناسا یم

 ترضر + رگ نا يه سا هرکی ررچ ےس کب ہدف ےل تیزر دز ےل ےس بیرف

 ۔ ھم لاباکے رسکدد تستر زنا شفت

 رسیور ١
ADL) ۳0ناب شیری ےب هر بارو 1 0 ے  

 لایه وب سه بسط. سو نایب اد ترخان ا ںیک ےس ا دعب ےک

 طلبان زرد نو کا منا هر رک تفت +
 ےبارآ ےل ی لن اکی ر تکی تیعلرتر نا ۔..2 اف پا

 تراکت فلان لیلی تر,« یھت یکی + تار ناز تای 21

 رار اں کرب مدھم یکے سر زمرق سیم دعب ےک یر وزن اک تمت
 دوا ازا ترم سک یار ارب ص انکی پا ےس ز از ےک رم ترضحر کار دف ۷

 و ںیہ ے رے ح ھم ہے .۔ں وڈ و ےہ ح ۱ در

 هر



 م i ناسا

 ےک نوا لوک ر کے لر آپ ا. ںی ےل ےک ن اسرار رک ایم۱ ت طحر و مسرب

 رپ ا ۔ ےس لضفا ےس ولا کب سرج ن رورو ا رگ پ لطف ماو ولد با سب ت رر اع
 بیست سا نا هویج اک ہں ولا بستن ارت رک تیک

 ہلکی کے مک لپ ام برف بیل تا مان دره
 سر ول لر چل کن ام اھ یہ تر وا مد ان دهی نا تیر

 لئ ہد ںی ا هتک نا یر کک سا ناب ر يدان رکے رق

 چنے ٹک ےن ھا. لؤ نازار دا شن ر رگ ره ترم ۔ںہہ ممے نا

 ےن ےڑور ںیم ہار یک کے س بس ےس ی شم اروا ی ل رک ٭زتیلالمپ دا

 هک لار مر ورک اک کر ےیل رسک ےہزاور) سما کیر ا نا هک یر اا

 ناز هد نایارپ نت ری زا سس رد ترکی ترت سک
 هل ادرک ا با لاررد ےس ےس ند ےن رت س ےک 4 زئی ےن ےس یم

 ور تدافلروا ںی ج ر7 2 ےس تعاطد نا کیو ج ےس کس 777 ےک 792

 روا یس یم ان هر تم درد ےس فریاد یل ےس نا ںیہ قا شرر یکی

 ې نرم ی رسد د یکم یب د یس یر گام کج جد کج تر
 لر ہر ت ںی ایک - ون سی الکشاک ت زعوکن ١ سیکرپ نم زرکں یم ےگ سرو ود
 د ہو ںِم سیع د زآں ہن ایی رو رک نخ نر بی فرد. کا
 ا یی رک لرکورچوا ےک یو نم ترد یک اردا گم هاب کب زن لا اپ تام نو سط

 شرب اپ برق رک بضحفر بردار ام اھرد ےس ں ان یکم ارعا ہن: ںاہ
 ےس کد الی. ۷ د اهمف توس ۷م انکا . یس یخ یم ترمرک کس رم

 ن۳ ےس تشزکم ینا دو١ ےہ نب تیر وطن کالب ےس ںی کا د کک ت ماتر ا
 ما ۷ہ ےنترکس یکر اس یخ سیم سا ار رکے کر ںیم لب باک الخ رکے ےہ سرد
 ب 7 لادر ہرا یک سی ١ بازو ۷ں دن اش او ت رخ اسد

 : بی بی بيت وید کہ بس ما هنر انا کس تی سا

 نل ےس هک نار هل ا م راس

 تست سس



 تری ی فتو یر رات یک سده تری زیرا تین 4 2

5 
 ےس ر 27/7

 ۰ رم 4 ص

 نت
 لر رے باک ا شنای هاو کیم گچ يه نانو - ۲
 ہں هرگز دا نو نا ٠ےہ رم زا ےک رب ددا ےلرب
 ترم ین نمی - کبد مدد رکن. نو ےن ا رک رخ داالدا ںی سیا
 ہو ٠ ںی نايا بام کرا جر الناس کس ناروا مالس نب نادم ے مچ ےب کنج
 فی روا ےہ نکا ار لود سرا رک سل رها تروک ل u تا

 با تین بز لا شو مي رکن یلدا رپ یس لا ےئل نیک ناپ رد اهر هه
 مر بر تیر س AL نو

 مک عد لط هست ی« سر نر لر لو دلو
 یغ ام د ی ضا صح نرس نی یر دوا یب اسکا: سرد خر سال چی

 هم سا لس رج تان ی طوطی لو تا
 ساوه اپ ما الو ال تافل د نخ نیر لی
 هزر ےک ا اب ںیم عو لوط ںیم کا هپ زخم بس هل به ہہ

 مع رم مہ مئاع اھت اک ف اکر ںیم ےسا ےک ررر روا ب ےک یں
 ال تایپ هری جلو نکا وز نبی با نظم ال
 نر هل رخ گن بس لس عن رو
 رقما و رودقرح ھربا گندا از شب یم ظ ملا نا ہری یب کل یل فر یلص
 تیز لا عیار لات مزه را جرم یم مروا کی دع ےہ ےل د کرے لع

 7 7 ناسا

 مش ته داری

۳۹ 



 سم رقم لاو ناک ےس ید وزرو كم ارم يه نا نه ت بر رت یم عرض ےس

 یک عل یف ےک اد ۔ےیہ اچ کل ترا ےس ارد ا قمر شہر حرکت ارز
 تکو یال صاع ی رکو یک تم لس سی سم بسط حس لات
 باک ری رپ فسا سده نره تس زانا
 سنت تا کسي جرج سم اه ره اشیا لب
 ترانہ ےھت زره میم ےہ اسکا ںیہن عر شم کس ١ لاعظخاعاکں وراپ سی
 را ور از گن هرکی جت تاپ نا به ها ترش نت
 جناب. جک رد بل راک کن. هتل
 ال ابب. 2 ساب سیم تیر دت ےک نا ےس انت مز ےس تشیع کن ید یرقتس نج
 مان رڪ 1 رے رال ے هر تیر اما رک سم یک
 لز رک یم ںیہن ہال ےن رٹ رپ خر رب رک لاش امو سنے کا نیب ےہ یکم ٹپ ے

 ر ۔ ںی للل رب نصف تر پل اک
 ںی کرد لیٹ نقاد یر ںی گر ترم مرام هک نر ںیم تی

 یاس وس مات اف هل قیر را تیحالسکلکل دہ یم الم کت طن نا نی ےک
 بجر را ےک 7تر تبار لا هر دا کس مع کرد اےک زا

 اگ ناگ ےصرڑب ےک آی جب یس ےس ےن رکل بق ےل ہوگی سم لاکھ نا توکذ یکم الم ا

 ۔ ےس ام امر کل بکن رد کا | درگ یی نام ال
 نیل یم تلاسر رو لن اکی ھر تب سیا دد لو الا لم ۱اک نیو کنت ادعاو ےس ریٹ امت

 تس اسوا تراس ں ایکو ل ر 7۴0ر روا رش اب روال یم نزن مان دیر شرس

 ےس ج ترغیب رگل رس نجس ۱-با ری
 هه ارت ار هل هکر تا مارک ره ناب روز عرش کلر نا ان
 ۔ ےک ال بلر رے ملک نال 2لر شر

 1 ان نم و ےب یک ا ںی ترم د الدرب ےل ےن رو نسا کا
 ےس فرم ا ےہ ا تاجتن عرالف لی راضنردرچ رد ۱. ج ےس کک تم یر ا ںی ٤

 نیر بهتر کا تم ےب ل نم لز ام و تیل لر امہ نونضمویم ی او يا

 ا



 سک ا ناشناس

 ۔ ںی تک نای ھر انے سسادد اں تک ایر ییپ نر سس١ گول ترفضفل الی ملع ی
 این ین کس لحس ےس سکا تس یک ارت کب ےس نرو کک رکی ک۷ ان
 چاک

 تزخر ددا اض + تارا ی رد تر یر رم ال نایاب
 ۱ کپ و فور یا یکے ادا ال ار

 نل برادری رکں یخ امن ءاکس اددا یی لان ایر درمتکےس ےا نی ارپادخ ںی نا
 ؛ ایک ٹیپ ہوچکا ایا ےن نت ںیہ حس تاسد را سندرم هرم

 و قام او ليها او ميه ار, یل لزم و انی لزا امو تد ب انما لق
 ۷۰ مهب ر نم نویښلاو ىلع و سوم یت دااب و طاس راو برعع

 - نوماسم ىل نو مهتم ردح نب ق ضن

 ےس ا کن ولد ام ےک اد دو دھن کے س ایات ب ل کن ایا ںی تی اں اے نا
 ایران ام یک یزو یک اد ص ی کب س ا ایر اک هک بع آی آن ارت کی ک1 سم
 وا - سوپ لر لہ لعل یکن را ایا لا نا رب کس ۱. ےہ سش یم اکا
 صخره جد کت کد افرد) ےس یدرکزامن تیل: ںیم لامعا
 ورم ام - لس 6 روا و ودلصل | نیصقل اد اوہ کن ےس یر یخ رام یم

 ام یگ و تی یکز ام نیم ےرب نرمرلاو فطعاکس نر کے اچ ارب پاس ا

 تیز بج)ے سدعاقی ۷ں ز بس ےایخ زاری دی ےک )رہا رکم ام اقخ
 سس ںی ما کب رہے ار عش ںیہ ےت اد ےک کب صنم اکے رقم نل ات کت رو

 نفس زم! صا رگ واز ماه که حر یہدعامتاکپ درس ا ری. ںیم ںیلاشر امت ےہ
 رس ے ل ربت صح ےل ضا یل ب فطنسردردا تار شل تا یے حل

 ۔ رہ ارت شرم نایب فاصوا ےک ج کن ا گی ےس یلاعرپ ادیب دری ک اض
 تم - نو تار لا وا هر

 ہوا ڑاھن ۔رگں رلاو مر مال هے فر والا دیه تر رزا ںاگراداپب ی

 اک اکر le Li سم ےرکرم ےک ملن ای سا ےہ طاس اک م اد رس ںیم اکر

 عکس هزار رج سیب ؛ مات اکی الا ویلا ال اب نشہ دم اد ںیم. ایک
 آیی سس



 م 7 ن رل

 رد تانصیرسهدرد) پف | ن ونس ل لد حط ج ۔ چم ن ونقول مھ بلا د

 لص اکی قر د یخ مات ںیم رمز سا ناپ ترخھ یریک۔ ایکن اہ وکت رخ آن یم دعب ےک
 يه مارا دا که کی کت رخ ب امی رطح سا ےہ کر
 ۔ ےس شرب نایاب صا



 نام

 ۳ ا

 مشورت لا اتا ہک كيا
 ,نعاو لیومماو ریوربا للانیحراو رعب صور و مد و

 وننؤیو بوی ویب طابسالا 22
  e ۱و7 27 رہ ےن

 و2 اروب زدوا و "نمّیلسو نویه

 0 تا حس ۳م

 مصفر رلسر ,لبف نم كل یمن

 ےصو رےہ ي ر ۱ 2ر صر

 722 تااقآ کا کو كع

A 9 9 , ۶ ! 

 نعب هِجح وا و
 و م نیس هل ۱ یا € هل ما تیا

 یو ميل رک
 ی

 J ید ر
 یہ ےک دوا کد ودر کبک ادا

 ےہہک ریہ ہہ شہ وہ کج ےہہک ےہ ےک ہے یک و کج ےہ ہک
۱ 



 برلین« بردم لار و| برقی سلام ما

 یے دوا کده و فن امو نود سو

 منافع لر هو گرد یر

 اس تي عمود گی هد

 به رج علوم اس رم

 ےخ ہتکے یک دا نلرڈر الل نی خلیات
 بم هست
 اندو یگ او ےن بلان ل ا ہہ حس" تب 1

 ھچک کے اید ارشد کم آف کر اج

 یا ددا پالل ذا ےس پلے اک زن مک
 ے رس یر اوگیکہ یلادوا؛ سی ہاوگو تر

 ماتم اکر کار یی ای
 از لیپ مر یی باک یھ کے نا .sp لولد

 ل م



 رو نکال

 دا روس ہک رام اا دا ےہ باکس تی ساب او بل
 ے- کرے بلے ناکا 2 ںیہ درد ل .eS ب

 چیک رپ تل یب یل نخ نا. یو یی کت ارباب
 ےہایکب خاننےس یی ین کل ویر شب ےئادحخ عزا سج. ےہ تالف ےک باا تس ارپ ایا

 ےس سی یس ہا ےن ین امہ م اا ںی سوپ بطاح ےس مزیت طب
 و تام ان جظصد ہیلع لا یل مار  لوس ول ادد نا۷ سب اب ےل ان نازک

 ےس سج پہ رہ تتیفکر ر ق ارد یب کہ ہایکھ یہ لاھ ب بیاں ا ےس ںی
 ایبک و ت اپ اب یب ےس ب ات تب کن تاب ما سرد کیو رسا
 نانا و يلف ررر لس ہرا لوشر باز نیرچ اینو | نم .r ںیم ےیم م رود

 را ناروا لم ےب سب نر لاک ب اکی کر نیر ےک تا سس ارا ےل

 تم کناف هد سا ہر یہ کیں م تات
 ںیہ تالیف نادال رک لود تن هنوزم رک تا اےک
 اتم قرف پا یک عن کس لاله کس ر زر وا تالاع ی ر کر دا ل « لایا

 دز اروا هس شک ا جرات لس ۷ رذ سکں یم یدابکد لولعا ےک نادرا زنا
 بس رفتار اب اھم صر رکے نر تہ ریشم کد ایر دا مک ریل لم

A2دور يه اما نا 7. تالار ےس بندی سے  

 فیر سود ر اردا حر ترضح یم نیسرم کا اا ن زن ۓررجررپ

 سنیوترضح ۷ با ترضح ہیڈ ترضح ؛ برقیم ؛ قاس۷ ل تیرطح نود ایما
 رل راہ ے7 ۷یک تضحردا دزار ترطح « نایت زح « نور ترضح

 ےہ ںیم مارک ا کر ۶ ےل ندا لسی وار مح بس ود درج م کس یم نارچمیمدام(یٹاعور

 نوکر داب اکل با ۔ ےس یک اور ید حرم سا فر مرتے نرم فپےک اک اس
 سے ترا مپ مش روم ےس م جرط ںیم تقادصروا تاخد کب نا امر 2

 ناک اک ایبک ب هیت یر وند کیا بم یکب س ت رر تر رگ رب رم
 اساس لات رس« ار رب ست لو. ایس رک رت: ال ےس
 تارک وا تالا بس ےکر فردا تمل کی جد :دا ۔ درک اد تفت سا راز لات

 | دس تک ٠-×-×صبسشب



 4 4 نر

 ار انت کاٹ نای نین کت حمام گری نر مارکت سبک ورد ارور درب
 رز ےک ا نک لک یش یہ سا دو لک سب ےہ ڈر بس لک
 ھے امار پا ۳ تے ا 1 رم 1

 تن f روا گا

 لرز بور ا کرلی کک مرو یل دتا رو چورت ی کل روئن
 ميل جن کچ ر پک
 تر با ضب اینا یم ےس پے نجبس و ےک وہ با عین تسلیم و صد

 ربی شکل روک یل نپل کیک یل ےک ید ےس ید ید روا یہ ےک
 الد خا اار ف ےگ ےک ا ام لطصردا نو ادر اطار ےرٗرد ےل تہب روا“

 یک ورڈ لامدر ےک الطاد عر ۔ ںی انک لم ےسر درد یی رک ور سا ےیا ےس

 5 : هج دمر کرا
 یی یک ما تاس روا تای تایارهد سعی را نمک ملن ارم

 یی هم السر ہمراہ ا گدددا مئاسلا ؛ فشکے یر عک نم ےک عار و یلاعدر جر ط سا. سم
 ےس یرا مال چه مهر ال تب ن ےس ںیم عد ید ے ٤ داو

 هراز ےہ ںی ںوطساو لام ہر ےک عرب ناب نئی
 نیک جیک کدو رم ےن فش یس مارا ور ھب یعد ییا ےس لام درن اوہ ےہ ہد یھب
 حالص کن ات ۔ںُہ ںِہنمںیلعافطمما کک ا نت ی - فشکروا ماملا١ ید ین ںیم یکں یھی
 ۔ ںیم ین ن یگ کس ادا ےس یا کک اار ارد ںیم

 ۰ ( مے تاغلاردا زو رر ب س یکم لو یحی رک إ (ہرافاد گر -

 ۰ ارگ | ےک کسر پکا ف ۲

 ریو - سرکه مکان شین ارگ تاب عس ريارد کت کف -۳

 کا قر کرک یل پک تو ےس روم مارکس | چیلر یوم کس یب رکن ب پارا د

 م تا

۱۳۹ 



 a 4 ناسا

 2 طور روادد رک بل هک ترس لیست یرخ سینا

 کیر نرم ی مت فقهی کک
 ۔ یار قطار ا رپ سراب سیر ںرسمکن یاد دا ضم یے

 را

 زاد گو

 © وا کا ںی آھ رم
 یت دپ د س لص لرم بج ںیم ےھت رح وا٠ ےس قرب ید شر گر آے دوا
 نان نم ےک وی ھککد یش ےسب یی گو سز دمہ کک اپ فا ےتدر ےک پر
 رر ےس یہ کاب بس لر لک رز نود نا .جلرب یک

 تب صا سرک لیے میم سر ےہ ھر کت کریک واک و زد یکے انچ
 هام تب مر نخ عترت ال ےس اکل انا یں اسوا شش را

 لارلارو تبع تا بیگ ر تو تے

 ہییں ا ےہ تحب جددا یو تے زا 4 نیک کد ہم وک او رو رم 4

 ر رخ بک و لان کرکے یک نر 2 ید ےٹہ ا ناں 2

 بی لاج نس ترس روا سز اوا دب ھا کی دریل اس ےک ر اا یورک زا

 فر نود نا ]وبا او مت سکس شین حر اکپیکں بیک
 کین بی ترم چ نیم یا تک فدک سر
 فن هر بسی تراس سر فر حسی مار چو
 ےب لک ب ےل یو باخ تقی يعو که ار ملت اس ساس کپ سس دا

 مد صدد چک لرل او عید ہاں امدا چ اڑ ددم کک کے نرم ارس ابا

 ما کی اھ ان ات یک کز: آف له یکی د تاما تعارف

 راتو ےک لک 2 :Ey تی مر لع لمر ررر ضا تم سل 9 نکا

 ام امیہ ےس تل جیپ لاک کد کت ملاپ
 ء ےس ںیم یراجس

 اخر اقا کی رم اس سن
۱۳۹ 



 رار رشک پس ایکن ای ےل ےن کب ی رهنما تم ت
 ھر الر ندم ومل ا نم نور یامدا یون پل او تاب ہے ہو لز

 | مرتکم نرم ا ت7 9
۳ 

 ار تک نشر تور رک ابر اش لوس
 از لان لر هیت تیمار ےنر ٹیپ ترذم س۱ ا

 نزوات نار ۔ یت لرب کم نار یر ن ار کپ ٢ تد سماں لدار دغ
 ۔یگرپ ال اپ با رکا وم یسک دراز
 | دریا ات نی رن دو اکی کت کاے کرب ترس یم و برد ےس رس ا دن

 رپ نره اچ را رس واست زا نر
 َ اکر ز ایمن اے ل راش مرک ا سر لر ن 7

 مامماکی ید ںیم عار و یھ
 ہوا ے منی سس 1 اماکا شرک ام ۱ے بنا ی کر ارے سرور اہ ا شير

 گرانے ردا ۶ ںس ران یم هم لرز r ۶ ترو اس رک م نالان» هم یک

 - یار نا
 نفس تابه سل ی نا جز لم یب ںیم تافزلخمر کر یں وی

 زو ںی ار اکا ر پاس ےک ت اعا ںیم ت ااو ےس رر م اما تر ںیم تن
 !SIAN ےس ماشو ساری | راش یہ ےیل < ےس وف اک اماکے کر ور دا ساص١

 ماع سہہ یر۷ ترد کت ادا فس ںی او یت سنگی لا ماع جے ی ام ید ترت
 کال ےس تای ت ایہز گر ددا ٢م ےئرکک ادا اککت ایلعلرد؛تاینبذ اعم تارا

 ۱ ۔ ےہ سد اکے نک لعل
 ۰لر یم تردرط کت اب تم بیت وا ظن مو تلف شرم لر سا

 × تاہرکرا تار ؛ تا عفا تان ادعر ےن سه عام سر اسر

 ے دما سا سر بساط سوبرا کا یب ۱ مای شا: نہ

 کور انا ہو و گی نگر ابا تم ےک عد ںیم یل ۔ےس 77,0

 مح



  ۳و ۰
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 شف در ترب راک راز کز اد رکی ٠ا۶ ےس یر لوھکء که دا پت

 ی تل تر رو ںیم عالطص اقا تر فینال
 ؛س سل لا فلارر#

 لس هنر بک نره تام الف ےس
 نام. هچسلا علم نا تر ببین ہم
 - هر گارد سا سد تر چو سر کن

 دیک ساحر لتر فخ 4 1-از فاح فيلا بچ اصرر یاس

 لاتا رماع ےس رکنم کت تر هو تقی نا شیخ رکے لرز یل کاو ےک ددا ےب نا

 نص ےک س ١ ۔ےہ ایک هستش نسب بجا شم نیم زا سر نیل ےن

 لارس عا ےس د اکے یی اک 2 زس مدح ک1 اوٹ ںیہ 7 درج ملک وعش سا کسی

 ایمی اء یکے نا ہو کلید ترور کت ہں کے کن چاه نیا وا ل
 باک وار کف ےل روک تا کا رک اک ہن آں رپ دخ طس یب لک آں کب بس رک

 ںی نادحد ںیم سک چت ما یرڈ ےیل ب ےس تس یقین کہا رک ین
 س یک کل رص ےس اوٹ رقم اس ےک او ا ساپ و رسا |

 تم ےل یکے ابا ےہ یجب آب ور تي بار کن انو ےک توب کک
 مکی دوعش عی کر رم ںی ےس کاب کرد مپ ساک کم اکي زار یس
۱ 

 ےیل چار سی لر تراس بم رو کی مش هما
 کر < لر تم تبصره ج سرو بي تب
 رکی الہ یر تہب عت ارگ ضس ایت درخشش هاش تموم ےس یارک
 لاک انب ےک ولا فرامم ےساناول ےس و ترول ات ی٣ انو ۔ بهت و حس

 7دب دوا وک تاسایررۓ یت تک را

 تیغحت امی ےس کر تی ا رپ کر ترا یم نکے ہا”:
 0 ےس پن زانا ہوا ےہ کرکے نااضیف لی

 د بخو بس یہ کیٹ کی ںی زانا تشک کل ا۰ آر کت عاف ایہ نویی
 یہ یہی کیہ ےہ دو سک ور ۰۰ ۲ رے کرے ےس

 و
 ص »4



 س2 نص
 7 اچ یک رکل اک رد سا ناض افق اۃمز یدردسسرکےس آر کب رسو ںیم ںی

 کس یزید قره لاس نون ترنم و یو ںیم ںولاض اگے ایک رقم یب ے ا
 e اه جسم زار اعم ین از ارم تاب ی

 ی حط اض سض وعم لاورپ تردا ےس یف کں یھ لامر ت تیا کت چ نت دز
 کارت کو شک ںیم تارلجرد لن بجه پس برخ ر A اں از
 اسر ن اصن م ۷ں ادن کے س ارو نقب ںیہ لکت اتوا ۔ ےب کت اب ع ںی ںڑلم
 ےن ارہد ۔ےئا ںی زا ےس ہار ےک ا مکاں تي بسر تک تابناک نه ات
 بک ا رک تب کی اس هارد بید تی اپ کا اس
 "کل ور تراس لا ا د یر ور اکی یک ابد کہ امص اف کب
 جب ل ا اضن او سرو کل اشارو کس رم سکین ےک ا ےہ صاف کیک تاب

 سا آر۱. اک اک لان ںیم ںرٹیز غل یکن او گم یب یارک نام ےس ن عد ےیل سار
 ےہ سین مرد کوک رکا کم کام یاد و نرمی یخ اس
 طلب نت نی نسخ لیک ارد یک مک نو یارک ام ےل تک

 تاب رم سا ورک ن امام یب تیام ےس رجم کک هک نان فسا یی ارد اا

 ي ےک ام

 ےل ےس علم ماه دا لا سرگرم متر دیگ و یا
 مس عککں سارا هر نمد ترم ںی تیا و ٠ ےب الاب ےس تبالد ماتم کت رجب
 سل سا رب یمن تک فی تیر بوي با کده یا. لا
 از ںی ل اتت ل رکاب نفی سم ےہ یک نم کپ ناف مت ترب

 ےہ
 کاایک ضا ءار کد ۱ هد ےل ے ر )و ےک افر و١ تمر ا ےک درک لس

 درب شک یکم راہ یل ھر دا تاذ رخ کت سات اپ
 عر درت مر کس ھی هم اب هی ۔ ےہ ب ںیم مال الا ترم ترا ےس
 ۔ ےس کر کرو تاردعم نانا رباط نان ب کپ لوجی تاب کل ا

۱۰ 



 میک نرل

 لار ور یاس نفخ رگ روا ےہ زنم تنی ارگ تازه فرم کن

 ۱ نامی هی هک درک
 کشم روکے س مو لت تاب ہد کے بہ چن اکں یار کن ن انا لس ارد

 تیر برکه سلام هدف طي اتیلن سنا هی تا
 رادیو ر ارا چو و تابثا هست تم ری را رخ ےس سیم ال لا ےس کا یف کیا

 کتری زر ۔ ںیہن ےہ کس لر ار بید پا رم
 یورو بس نام ارت کروز رکن لخت لو روا تام

 هک
 - ار ار ن 7

 r تارت یاب ےل ےہ کرن لعکے سی اح نہ اوم اکی جو لال

 میگه مجله رپ تم ی ری راج .ںیہ چلے
 سس لر رد راس گن اضا دا چرب اب تست اد کت دوفو تار شا و
 ریا ا ےس ترا اب تارقم کسر هاب الو ے لار ی هل را 7 ہر

 نر ںو کم ےب ےس سا ںیم تادقم ے لاس سر هیت بیر ر اط نا

 سا عفت ورکر را ےک زراو س احا ےیل ےب اب تارق هر کرک
 - مین که اب سل ناف ترور سب الب ےس یئاسر کے یمئاو

 تغ 4
 شی عج تگ کد اه کی یف ؛ راہ مالا ترطعپ اند ا

 ۱ ۔ ںیم ےک ال نام

 ےک ہیلع ےب یکسر وارو کے م نہ تراک م لام شام ترس
 زم لع لای ولار وضح ےس 1 ےس ید هپ چ الرس راب ۶ 14 تف رد

 زا ےس بسے مجرد عربي کت مس ھو او

 هکر لوح بس هو هم هم عرب رب بسر - سر یاب
 ۳۳ ارس ترکی بد تشکر دا سا راک ساب

۱۱ E 



 2 ہن نسل

 ۔ لوپ ارو رک ا دام یک ا یم ۔ے رب ماس
 لر تای که تا رگ ربط تی یر کیر ما

 ید هو را ےس ناجی 0 -هبمم اےس ں رسو کک لر ےک رولرد ل ارے روا ےہ ہارڈ

 ہل 77 ےس لس. تر لذت سو ہرروا ےس تفکر 77 رب پن

 تالاع نا سم کسر کس نم کوا یم کت قیَحلس ا؛ارپ یچخراپرد نان: ےس نیغیک
 اپر ےس س ارب بسا ل و کردا < ترب اف موب ےب تلم کا د

 معا چ ق کر ر کتک وک ےس ےک من رم ےہ ےک ےن روف اد هی ی ٢رب
 لر ون متنی کپ سے ککے

 تار وا هستید مگر | تلمصلص یب ےک ےن رک گو لام
 لوک فو بم لو وب سس لب ےک ےن ما ام کت اعرب را الصار ںی
 لا. ےہ ما اکر ییدز او فن حب مک چی یی برم و لم
 ناب لو نگار کت سارق انکا قلع است رقںس م ےس ملام

 ری و دا ھی سا ےس یے بی اع گپ ید ۔ ےہ آمو رک
 < درک هی هدست نه ای سال یر مهم هراس یال
 ٠اھ ارب وزن امر ید کد رپ مل لیلا د ررر ۱

 ناروا ترش کد
 ےن چ یو رہتے ساو ککے اکو لم لرز ےہ ت کید

 ADET یراھب ہدابز بس کر تی یک د یل ےہ ا رک راھت ےس لم ہدش ١
 رگ قاسم یر تقدیم که سین ھو یک

 بشار سفر ین اس روا تن یم سا۔ ےس راس هر وطساو یخ تام لا یھب
 ےس رب ین ارگردا تّش ہوا ز یہ سا ےل ا اس ےک کل کل وطساو ا تسا وان مک

 “سار کے یم لباس ا دعب ےک تام یی تی رد ا ںددرپ ے تن ی رگ ی
 نیم اس هل وطساو ی تداعی کبک عقل سیا هما
 روش ی سا هد پول لس دل تر کن رب السا

lar 



 کا نار لاس

 اکر تو چ 0 يک ےب

 تیک شر بود تیر یکی ںیم ساھ پسی کر "جو کد یکے ست ورم ےس
 یب یا ت شاک ر وک س د ل رپ دش تینا نا ار بلا
 لکل شپ تیناھم شب کي. ےہ تیئاع کک ات یلاھیکي ر جدا پہ تیب
 ۔ےہ [مرب لف ۷ت ام

 SM» Nal 7 اگل اف :دد۱ئراترق نا یب رل لارو

 ې ټ فز Prd کس اروا تشادر تزق یدک ای e . ےس ر شوو و ارل ش ارب

 کبیر زن ی ےس تر تا ال ترس ےک ےہ

 تی من شر رو

 ل لیا ا ادا ے یر 'گ گ9 فط ل ں رر دعب کس )ا ت اب "۳

 هدایت د ادد ید ترمن امسا نور ؛ ضرب« علی« برقی از ب رتعی
 ام اس بچ اپ ۷ک اردا کاکا صا ید کلوپ ملے یم ید زکر ا
 ل اتار م لع ی رشت ی لا کز ملا هر نیقباس ی ۱ روا ۰ ې

 گی ا اے کردا ےہ ا و درسا جا يا
 تر رب هاش تمام قاسم گا ناروا جٹ تذحح گن نم کب سن

 رپ مالسلا یلع حرف ترضحب یم ت اح یگ تب ؛ لک تیر سارت لر ع یو 7تا

 کر ید رپ تلاع ر ںیم ےس ےک رن ترضح یک لام ی طع تام لزا کیک ل ا
 ا ےئاج ا وا م گی روند | سا نایت کن لا

 لا نکل تم ےس لا عد دا عور یب سادسا ےل وز تزعم ہر لس لاو
 درب باور پ تاک اردا لام لب رکی الغ ارج عز رر ے تز ےن ت رر

 . نامی ایم تم بدل رپ دز کج اتاری سض
 لی نادر رود ران براي بست سا کمال ا یلع رٹ ترضح
 هی هر ترضعلوز- لا بار نوا بار رد ین رم ترک بشم

 ہپ لدرفاکں یم سا )هه یطو بیش تر طح اه ترح رر ت رطح دعب ےک سس ۔ نام

 سس اساس اس



 7 ں٣
 : ںی ےن یا ےگ کب 7 رب اے ناررا تضل ب آے ؟ باد ع کر 2

 اط کے سا درک( ارت ب دک آر ترکی کی درک دیرکرد ا بآل ا
 ےل اکر رک یر
 ی ےہ مح

 دوا ںی پیج ےس یب انب یب کو فرات یم یم رگ( لک ترم
 سب کرک سد یی یت ہوکہ س اپ ےک پا ع کام اپ ک نا ید ۔ ےہ سین یر یکرکں یہ نا
 سم ناپ منا چپ. سہ طط رک کت ابر. کس

 ناز زا بیر نا ی یر کله دا ےس ل [ید ےپ کا رپ ےس
 اعز ارز لطف ےیکں ه تر کپ آہ ا اک رکا پ چ رپ ا ںیہن فرد پ تب ک
 نا۔ںہ ےن وہ نابب یں ل رفتار ما نبش اب ته.

 نیردا ںیہ ںلھٹگن بری ناروا ےس رر مدلل اک ں بچ- هچس از تلد وب ےنرڈلا رک

 تاس ب | تاں بدرب نارف برم ترتيب سر ا ۷ ۳ کل و 1

 لی شرک ریو ا ںولوشر مارتن اوہ ضم که کت الا ورم لب ےیل یی هک تره
 - لول یر نرگس رها اپ کک
۷ 

 همکار دام ارہا ترضحر واً[ب ۱ر وب ےک عرن ترضتردا حرف تر ےن ۲
 ره

 کز تزسر عز تر مرور |نارف ےس راگ نج ےک ر اتد یم سا

 ےرک ہودہ ترضح. ےس أس یھ دوم مر اراع 2 رورو لاس تضاد رم ت ر وپ

 ےس وف مک یم برع عروذ موت دب نم الخ ہککمج د ااو ےک او ے اب ے ناو

 2 ست قبل کگگ ئی روا تریعمرکے امن ا دلار جرزرکرام قد عب
 رو ےس" ے گچ باک ید نارد ےک م اترا یک ها ےک بر

 ؛ برا ترطع؛ یم رح ؛ بوقیم ترضح؛ قاوس اترا لیلام ترص اک

 ما ن تدان هل

 ي



 ت سکا درکدراحشا ںیم سا دیار تر | نام تر ندر) ترضاض ورم

 و ترا ادا رصد نا سا یک با تره کر با. ےس
 ایمتار ےس سب قل ترضح۔ باک ا١ ولا امهّْی رق یفانلعج و ےس ایکن نکی ےک یم ,

 یمن با هرکس و ی ۔ایمنا ںیہ برغممراوارکے اکے یل ےک ےن یاس

 ےس اس پ نازاخ ادط اک ںی بو یکے یا سا ؛ فا ترعحے یب و
 هنر هيات ام چرب لا + اس نيم سه
 تر نره ر کت سب ترطتر وا لر 072 ےک بو قی ترضحر ون ارناھٹ ور 219ا

 . ںیم اےک ٹیم سد ےک بوم تب سہ

 لا.« ی ۰ہ ۲ نراړپز ۵ لی + اور ۰۳ نوت + نیکد دا
 ۱ رسم ٠٢ ۳2 ٠ ا ےک وم ہد ےک فا ترضح ر ثا -۰ « رم ٩

 و
 کک ں رل ےس ددر ت کک یا بکرا اررإ/ راس آئ رام ہو ےہ ۶ُ

 ہو رکے یر عن یم ن برش تر کیف یلدا یر
 ںیم لما رمی چ لوپ ملک ر کک الد ا ےک نا ںی هکر راد ترعح

 یر ےس کار وا ےہ اہ میام ساب رحم لا
 ودل انے اس مہ لعم گرد یھ حر ٹول ا۱ نا درج ا ےک سور ں ی الا ایرصرآب ارد

 ےک ر ل ےہ رد ںیم لن )یک ےس ما ےک ب ولا ترضتهب روا بکر 6

 بالا تععی فا ۶( سه ناقل ے کرہ حب ےس درج واہ ےکن یکم ار اوہ ےس تمہ

 بو ترضع ی ب کی دوتر ںی نوکه ب ساب یت ہن کب انک فا ک
 با تضحر کے لب بس باس هو سکر ل کک ےس ایک ی
 لار نیت ےس اک تم“ ےس ےن تام ام فالخ کزن ںیہ ےن از ےس تبیعک پا

 ۔ ےت ئی رکن ا عم کروگے ںی اخه زهر

 تو قد تاب لر بی ل دال هری ا
 تر سم ں رع ےرسور ھر وا سوم اع ل / ۶ ءار ایی طرصخ سر کک ی

 نا لای ابن هک کر حر یک آر کپ سچا مے ےب تام
 ا وچ رے



 رز نیا نا راہ تا ےک 14 ضان رب نور وط رم

 رضب ےک رکے یوا تو تعرب ہین ت کہی لاو طي کنم. لس
 ےس ےک یہ کیک یس ردا یک نارق داں ر تک ترکی لاکر ںیم
 : ھڑب ںیہ ےس رپ ےل

 ناز رگ اه! اکا بس ن؛ ےہ ایر وہ ےک مال ایلخ عفت رح کے ری بلطم
 ساکت اہ ےہ فروا مخک ا ںی ر د تلا لیکر وارو دا یر ا ارام

 اگے دور ی اینا کارد ار ناسا یر دا هک پک لر طبع

 تخمه دي لک رک یس ٹر مزا دا ما
 چاٹ وادوے رن او نو رب رو۱ ما طب یھب ےب یتاع بل یک هرکه ا
 ںی ۷ےرر سا ی لار هرچه دوس نو سا رکاب کلر

 ادا مرطوب چت لاک تعط یک ارپ لودی
 a ر 7 لا عن اس اب مار باب کی را عید 1 وإ ب 1

 له سرب لا ےس سا رد ا ے ینا و لا یمد بج ۔ ےہ تام دال ای یب یت درو ےک
 لان رک کر اب از کراھ دره خب کس ایه ترور آيد ی یر
 كی ب تاک کرو 77 رس ںیہ درد ار رلار هما م

 ۔ ےک اہ تط کں ب نیر تک لمتد
 لا لا در ںو غایب فرا چین رام رک سا

 - هم لزام یر مر دو ہیلع لا لع "ما یضھت ا ےب
 ل وک منم کر ےض باوہاک زا ارگ سا کر کد

 ہہ سکے یم نا قشم تر ران رکا ۔ ل7 آںہش ںویکب اک
Uyبام ےس و بارگیری نادم عرس حب 1 ميان زا اوس هی ترتب  

 ۔ ںی ےک و رکے ید ید لری کلاچ ایک
 رکا کاش رکے ہرورقہ شم کلر دام کمدی سر ے ہی

 موس هل نا هک

۱۵۹ 



 را

 دیگ ف الخ کر ذکی کد یک وف ترضح سس عابر مو کی لع یر

 تب فالخ ےک رک لو شکم مادی اخد کت رح ےس رک ل چ ہلولو اب ضط
 مبا ترج ںیہ مر کں الع١ فالخ ےک اوہ یکن رر سدا نیر للا اس تر
 ر رکا ار« ير اکا ترم تایل للص ت رطح ےس یر کل نیوتن

 تا ےہ د کہہ ل رل اروا اش رز گن اما تر ےہ ریما ۴ ت انکو ار

 ٠ےہ لم کک تره رداتاار تمام ت یم ست ؛ یی رر 707

 ترس لو تر هچس اب ۷ت رک هدا عیب شپ کنید ریت یز کت سد تر
 روا رپ افريل لر کب ربل ترصضحب ےزیگ ی رازواید روا نتت ودل ء اک دیگ

 لر یک حس ا رطح: ےس زر اف! رتروا رشد بز کز کل کاما تح بس لک
 نور اشد اہ کیہ ےس کل گد زن کی لوگ تب وا١ ےس زون م زمرد ردا لاسر

 تار کویر یلص ےل وکر رکن ی را وقت یاد
 روا فسر ٢ ښوروا پرلا ؛ وزکاور ور نام يللعروا یر یابد عرف يه ساک یی رک

 - لپ لا کریس ںی کب س ب وتحا
 Ji ےل ر رال ارم کےہ ںیم تیا و ر فدک یکی راب بیطخٹ رم

 ایگ ی تکل ودر سرو کاری ںولکں ارگ سویدی لا« تو شاد

 را اس همانا رد ۸رپ“ سئاد نج سنا رکنا: اےس نا امد مام ک

 ای وک ٠ تعا رز : تر کب یخ الا کم رکنا ہرا

 تک کس نر ما به ی یک سوم تک رپ تحاصن اس اضکل ا «ناب
 اي ملی اتراکی ایا نفس تست زاو ماد ها۷

 ۳ ِ رخ ن | نالعاد تام امن امداد

 رضا یر تتضرر ۷ ن۱ ے دم ںوپ کی سارک مادر سا ےن ایک نم

 ار رک کر کن بن کس یک ایف تی امت نرس یک یل یلص
 بیای سرا وضو بس هو | رہ ادعو فطر یارو کے تھ

 تجار 7 رخ نور لک ےل در پا مر ہیلع ا للمں یر تار ضم ۔ےال رک

 ایر کج بی ےس بج بکس گر عامر نو روم ےڑپارطاکت مم
 ہک ا وے ہے چو چے سس ےس ےس سِس_

 فض نک لو



 a نہ تلم
 کا ام انس کروا نشراحن ےکاارتو رک ے ئ۱ ام نی هر" کت ز دا رور

 ضرب صلی یوم تین مدد چورکین ۳
 و

 کبر بارلار و | نمی رپ ۔ے تہب اشرت رھ ےک اکر کر شیر رم ا رک ررر امیر

 روح ست اار ت کر میس یب ازاررہ ے ںورو ار دا ںرنرگیداں یار فام یس ین

 لر ره ما ےک دو تام کوی ےن عز لم دق
 بعرا۔ال نایاب ب ےے زیکر کر پ تاج 7 هد رپ لر روا سونا بیم
 زد بله سید رز آب قو ساره از سرا شل ںیم دع ےن پُ

 یک یس متوکل ہیلو ترین بجا يک ره
 نکلے یر یم اس نا ت ریس گير تر ر کد م تارزغ وا ںرت بروز ماکت ادع ک

 ترک ںیم تر ادا ل ارکان یگ تل ؛ںِم ںوران ےس در اہ نر ےن مرکب ہبہ

 رکں راھ انہروا اد یگ کر ام ناز کپ أں یم سٹ ےک زورو بخ ۔ ےل نش ہولہ ہی نوع
 ریکرراپ 2 اس سر مو یت 7م روا منو مدح ےس ےس 2 مہ رعد رو هراس

 اسب نه رک ںی باف لا بحر وہ رد یم ن ایک ے لک ں رز روا ضر کنت

 هر سس ایر ره چت آن اا۷ ایک کھ کور ر
 یر نت

 یاد ارم یش بنت

 ! راد اشتر را لارخ
 ارے تاپ اسو اد راد ترضح ے ت [رکےس نڈ امر دا تسایس کرب ترفحت

 ددا ےب تس ایمر نزا سکی لع ا لس لال ررر نکے که دز

 ج یم لر رر ناسمو غل ؛ر رب۷ ب سنا یک ق اظاد ردا یب تابام داد

 شر ابری بس ناز
 i لام۷ ورو ۱ u 4 نس ںیم رب لال ار سر ہو ےکادغروا ۳۳۵

 کے لنک ں ولد یم ںیم سز ےس معامله اي
 هد تهیه ریس ست بم بت ریتم



 نا ۱ ص
 ۱ ہرا

 یی سرا یب ےس کرد دا چت اک نا تابوت ںیم ھو سود

 تارو مز لر بزن امض الخال سم یم ناک پسار کپ یم ےک انار ےس

 ۹۷ ےل یم ںرقیرشم کک کن آر ای ال او ھی کء اگل ےس باہ خرا یککں یم سس پلس سض
 یی یکن ۔ ےہ رگ اکئ ںیم وا رو درہ هرو ما دروع ی ی لری

fصا ےب ےک امر روا تار یکں وفا ا ںیہ تا ا٠ ےس کی کرسی نکا  

 ها هرکس اھب ےک کرک سنا يا کا کسي ناش
 و که سرو ایس شر > امن شی ہر کردا سب ھے ےسںی ب لی بت بس

 با کن ا اچ ساب ےس اھ ےب ےک ر ربط هوای در گی ناسا

 رم تااح ےس سد دا لرگر قلع“ زرد۱۷ ںیم فقئاد با افم کن رت ےس تالاع سن

 يه تر هدف يا کے سرک اہ ےک زاد تاحت و ردا ےس یخ تر نام لک یے
 مس فنا ل نے پر روا ےک ١ ںیہ ناس ود ئر دانا مد نرگس اکر کن کدر «هچس

 لا سن او هس نا بسا سن کک نکیل ےس اب ؛ ےہ نس سونم شور یک

 ےہ را ہر عا کن ا ںیم اینک دوری ت نک ت یش نم کں د ن
 ے ناو ۔ هچسناش نایش ےک تہ تسر کر ا ڈر ہا ےس تک اتم: یب ےہ لت

Oےک ر یھ حس ۱ بال ا ےہ ےن و ےک ناکا  

 یر ام ٠ےماوم یکن کرپ مئانم ں الف تاب یردارامغ کس ا ہہ رپ ایر دق کرت
 ںا۔ ےک ٹال ۷ص ١ث رب نادر دان ۶ رنک کب کے سہ هلو یر وا ترم

 س١ کار بق نم لزا ام ںی یہ نر زانا ٠ےس یکت ای کن ایا لاب ےن نقرب نرم
 . ایکو اشد فط

 ام سوم فلا دلو لسا ںی ےا 2 یک ترے تسر ک یمرفآ

 ےک اج تاج کن کک مر دا ےس یل مال در قے
 لسریوا باج مارو نم ہا احد لہ لر یک اد شل ناکام و

 . رم بک ىلع ےن اتیا ہنذاب ىوض اوس

 ےہ اے ار پ ےہ یھ اراب ۷ ےرکت تل يه نان

 ری ےرکر و هو روا ےہ اود لاسر ایا هست ا ےہ ےک
 رگ

 ی تجسس
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 ٠ هاو تند هر تارا اش ار«

 )ترم ترش زا اخبار یہا ترت ربا

 مارک پسرا دوز يه ےک کن نر اش صعب اہ زر کس ام نام رت
 هر ںی ےس نا رک کاو تترد ےس نایت کل سرم تره اید ین کنش زر
 | لی کسری تی ا گاهی رپ یر تر نرسيده ضیا

 اگ کپ ےس ۔ ےہ ا یخ مو معاصر هيات دو رز ترس ابر ںیہن
 یسک نرم کے ہ تم یک امت سم کتی ی تیر ام الم ای لک سم ان
 ۔ رم سرو ١ مکر تلیضف رکں یم یسک ںیہ ےتاہذز افر مےس ےس او کردا تیمم

 ور 0پ تایر نم مال اه لات ا کم اد لم
 ۔إاز تہ < نزار مالک ےل سی عرب بن

 fd ا شید ۔ےیر شارپ یو بص اس ےل کرہ ی کسی اب

 مت سرکه اپ ہی اند ٠پ سساپ ےک یس ا باک یکسری در

 ! جک

 ساکت رب

 رک اوررکے کک نک یک ورکا کارد وا لال یف ل مار مم ۷
 الو ےس لام لایر یو روہ ےک تحج لک مهم هک ساپ ےک کلر دعب ےک یش
 رور نور ھوا ستات یوو کل وسو کاک رایو ایما ےس اھت لا ۔ ےس اوو میر دا
 و سر نم یری < ےس ز ہک کرد س١ ند ےک ت ات نر

 بردار در مکی سری ذیل اھت برس چپ سر یر عم
 بو نانسی راپ یں سید لر نود باز مارس
 لی دوا ںی ی مر علق ں تک ب سز بی مس ںیم لم تحج کر بورے کج تک طق
 هلی سند تیر اره راس کادر نرکرک سرک درز دام رکو تک 8

 السد غیا هلم



 را رش ناال

 لاردا یک ام ےک میلا رکں ہور اھم اک اک: بس نا ھی
 عوض ایر تراکنش ام کد رک اتم
 و هی کر کر ی سنا و ہک إس تراب ےہ

 کار ےہ ےک را ےک کریم کی کر ددا رکو کت ا ی اکا. ںا اک
 . تار دان روزگ اضاروا حاس ردا ل امور لئ اضا تلعاطد یورپ یک ا ٠ چرا
 2 "ا ںیہ لوٹا ف اشرد الی يج لررا ٢ لر 7 ب ہر رگ مور 1
 روا ی تالا + تراعسد ناف ںی ارم ےک ن اض رک ناپاک
 رانو ہک ہول سج تارو لمر یبا دوا نب کک اپ نا ود یش تار

 جم بت
rEدیر  Ê a Eۂر سک سہرا  

 رسک اوس را یت یخ اک ود ملت کب وتی کتار کن اإ شرک
 ۰ لالی. ٰعففٹ اکا کس را ید, تقی ید( تاک ا رر

 کوز یاد لاسو کک ترن ار یقه کر ور ی ۰ رر عام اب ۱
 ۲ دا ےہ ناسخ یر یف کت رب ہد ید کی لاعدنض نرم کی اھ وا چرس نا ۲
 ۔ ےل ان رم نر و بس باما کل زر ران ال

 رک ا ددا ےک ام کد ا لک کت رت اغا ہوا ند عر + تر اعم ہر ل زانا
 ںوار تیمم ۔ےس ج۷ لانا تامبط نکا مر امن ںیم لر گلم ۷ت هر ترش
 بکرے ین ےک رام ےس اب١۱ ےستام ساون ل ورم ےن مر سیف بس یں درا ےن
 لرب س نا ےک اه ند داراب سن ان لاک ن ا وگرامع سن رسم - یش
 نر ل سل کار نامہ ہدایز ےس برگ ی نر بس نا یر اند ےس

 رپ دیر راک ۷ یل ودردمن ی را ےک نان رھا دوا ییا کن جس

 دوا تاسامع) ؛ تابذج* ےئش بیترت ےن کوا: ینا ۔ ںیکت سرد سلام یلدددم) یک
 سارے سملو بیترت یف اکی لرز نرو ےک ب راتو یون ۔ ےن تف ےک نودا
 روا نک. اب برات ب۷ ت انا تو قالغا وہ لیکن کت اعم ع دان یھ
 رو روت زهر دا - ضرر نکن طب

 ا



 مت ٴ نسل

 نر نم نکرد کر توپ ذری
 تیر مر یک توہ

 اهر کس هکر تر کت دوز کتب سم تر
 کز وتر ۷ٹل رکس روم ےک ےب ےک ا ین ےہ تل ره تیام سا
 لورنس کی ر آنی ےس ںیہ ےن یک ہرا کبک ادل اکل دامب
 رے بط ےس و یکل کر کک سوپ ماتی بدع سهند هیچ ی تر
 تم iy 2 عر لایک هو روا يک یو ۶ ی کو یکے نیر اددکں وف ماما ۱

 لا ید مع اى ےس سر گره تحت لات یا س پارک
 ےک ضس |۔اھت ایک ماما اوا ےن کم انا ےس لام تم کب ےہپ روا ےب فقارا
 ارت ون ںیہکل را ںی کروا ھی میم ںوٹنوگہ نفل سنن ےنادخ ی
 یکن رله سم جم لا سم کے ےل روداد یم لوک تخت کن الانا
 ۔ے ارب هاش للرب ۱ کس یر دره ءاز عر کی لاکر یکل لانا ب ک

yiارے = 7 ا ضا 4 اررٹا ال ارم سر سرخ ےک یارو رپ رم زن  

 روا« یخ تسار ار رکن ته رم منا ای یخ ل وف ےن یا انب کم
 سد هک هی هرم دم ی یکی ون کام سرما

 رو مستر تو رفت یا
 هرز تار کردا رگ هر < یکی پد هد وي کال تیک اگ
 رب اوروک- ام ارک ور و | رله روا سن جار اک اور اک ای ا رپ سا ےب

 ء اض تک کي سا ۔ ےس ھر یک و نال ےہ سی یف کال یم ےس سارے از یب
 هر یی واتر چسب هست اقا ازم وکی و رکے س

 اگے کما اج ہک ت رب ںیم نب: سین نا او یتا کر کی
 ترے پات یم فرم آں اسی تام کد يا زر لب رگ رام

 نال هل

 ده س



 ڈا ناسا

 سان کں رک ٹو ےس رکے کلا تگ ماما رپ مد دوا سارے رک
 کین ياد ساب ںیم شور کن نمکین ےس یر کل اب یو ایچ لاو ٗےماہررای رک
 تہ زار دا تریلی مر رسم را کل اھا ورت م (را) ہررم ١ تالاینم سام بج

 “و مال جرات تارا رک ےس وک نانا ٠ںیہ ےہ رح ےس رٹ ےک

 تل بل مشک شپ
 دار نیز ےک رب! ایزو طرفا ٠ے یم ادا نرم تاج ا ابو الس ارد

 رب هم فدک یر رپ ام هلن بجز تر یک دا رد
 کا ےس لمد کنار ١یم نا تالاس وپ ال تدابیر هلو

 فاع روا هرز لر زره نزار چار اں یی دز ارت رد کیک کت کن
 را ےس رخ ترن نل غ ںیم مک سکا ارا كر کاک )یک اس اسد سرو گاف

 بام ےک تیبرش نانی کرہ یک لیون ےس  ولوشد ل آی کر ارد ا نا یر ےس لاتے یی
 روا ےس تالف نرب هما کنار نه وار اه - امار یخ نان ارایخا ررر دا ر ارا ي

 ی ی ےک آہ کس ایی ا رجم تک کز لا یب ےس تیار نر ۷ نا کک ا
 با چ عا سما رد ےک تمل دا سا ماظنناکن امدو نم ہا تیا تنی اب

 ۔ےہ ام رر ا و

 ۰ ۰ رب

 ےن اں یہ مساند ی او
 ایکل زانی مس ۱ که و یارک لا نال یا رے ا سک ر۔٤

 ی < لر کل ل ی ارگ اردا ںی هک خرپ اروا ےس الل زا ےس کے پل ج

 اپا ےس وا ںیم نرقس ا نیل ےس مولعم و کس ںی تا یو یک ۔ ےس یہ لر د
 نر ئافتت و۱ مول رک ی اہ ےک ے تاپ رکی کر اظ رک اتل اروا ارب گر اف
 صدا سر سیہنم ےس و ےک ںیم. ترس لعاب ابرد ا ںی رہ لص اع تیک

 ہل وہ ںیہ ی لرد لوپ ےس راک راک تره تی

 ماتوا 0

 توس



 ہدای 27 ر مالم

 ما یی ےک لار ؛نگںی نازل | روا ےس ارم لا ا کک مر ترا

 ام ایپ بک ا ایک س لاوس سیر هر اب یه تا لک اس
 برج راس لات تی رد کتاب نبی شرک یکن
 “4 لرل اطم بسم اج س ور پن ار چت نا ےس ود جج ںیم لضر ےس نا یب ےب
 ریبن رسد سین ها پر بم I سا پک

 هوا هک ےنہرم فار ا جاو ےک ام ےھت تنا یر رس اعم یمن اس

 اپ بی تداخل لر رب دا سب تام سیم لون اک نزد کب دوم

 کوم ازل شر اک پری تدامش یک ستم از لو کپ رب تراش نا ید

 لل نا شر لگد رجب ر ےس ٹر ٹیکس مش ز ےک رو ارلارپ تلاسر یک ب 7 ے

 “عکس مے نام مد ہک سن نالہ ایبک - ےہا مال ےس الو مت ٹیم ےس

 N لس یمن مت رسا سم نت سر



E TETص وے |  

 : توتا لیس نعاو صو اورغ نیل 5

 نا يک هد کت
 نیروخرنجنب طه اقی یط رهن هلال وه رفع

 ورم Ta? 7 bd ےہ حس صر ا یھ سد 4

 نقاله ت ار یو ال لذ ناک اہ اھیف
97 bles, 2 7 u ی 

 ناو کاری اونا رک ټر نمیحاب لو سر ءاج

 ا نام ضر او تولا امور نا او رشکت
EEی  

 E فن

 سید کلر

 < دير يه نرو نم
 ۷ هر طه سر کو را

 له زی گچ یک ںی نزد
 سس

٦ 



۷۹ 

 راو ورو ری ےہہک ا ےن لوس وا ولاا ےل ۔ ےس تاب

 ےل کام ساب ےس اکی کر سکے بابک
 نام آره ب یک

 ارباب بس سی نیر

 ےہ الاو ےھکت نک سیم لوماکم روا
 ا س

 زظ

 ہیلع راو ص طسز کرب اد تا, ےس تیپ لد ۸۳ اه
 : ےئا ےس ولدوہب تقادص کپ تے سس و

 ےس ب یارک کردا ےس ی چای هچب هست اوص کس ۱ هست تور ا
 تیز اھم لتپ ی لاود ؛یساس ےہ ران تر 2

 ترا سم ٹیم ےس شورت سگی تخم روا هاب له ےک ٹر لت ر

 رویے رد کپ کوا کی ا ا ےس زاری یل ب انک یم الو جو7

 لکت زاس و عاف رل ل ورکر هر اتو مبل لع پا ل تارک

 بایرن نر بردار, لر بک ٦ یب رب ےل ےس اس ت ر

 تا پ آی نب ۔ںھم غار دارو درون و ید ا ےن اکہ کل درڈ اس“ ےل ےن
 رکا ہر دری وار یاد را اکا لا . شور کس یگ ہت 7

 ھے مانع تب. ربا اون لگن نم اس رگ یہ ا سیم انک سو
 ہر لی اک ۱ تر لاک ا ترضح ' برتی تعحے مر اما تیر



 ست و سد ا
 فو سام اکن کے ےس تہب ی ترخع یک ارا ترک یب ےہ وں اان بک س

 تم ناو ے تب ہب یش ترکہ رر ترمس« یک ترک“ حر ت رح ےیم اھ یم

 ترک سرت لاو تیز« فست ذکر اد ےس
 گر اب کس پایا ردا 2 ناو او نقل اسب ه تاچ عمه (روا ےس

 . چ تراک رب تاک یہ یدل لک ہے رکے گدی اپ آ
 خرا ت الطن اس ہا چای لا رے پ دا را الا

 پ تین ان: رپ ہک ہن کا س ےک م تارا کر ےس سا ۔ ےس سلا رس ےک کار یک

 ۔ ےساکب طعام کب سز یاب ںیم تیس ا ےئ نک ۔ سا لوس راک
 مو رنو سا مرد یار نو نج ضالب ۔۲۴ ۸
 کرم کم سا یی
 و
 ۔ ںی ےک ور ےن اک ب ےک درو لاسر ی اکل وردد وال ےہ رہ

 لا - | پاک ارکس : رپ 1 سار وا وہ ےگ بر )تہب ےس و رو

 ارغب کز ماس ےک ب جک ساید اشا فرط یک ت شنل کیا ےن نس یم تی
 درجداب ےک تحایو رر یکن کم قر سا یک لپ کل رب سا گشت دارا
 نان ات یل وہ ناموس ار تک بس رضا. ب ںیہن تیس
 ےس گے نرہ فرم ںیم یک س فر اکی گدا ا کے س موہ اھرم)ہدق س ای شرکت عفنم
 ےس س قت رنعم تام کت رخُرکے ہضم الکروا فاص کس ا ٠ے نکلا از زر مےس تما یا کنارہ ےک سرک اک تب یر کمک ل وال لان کے تہی بلطم
 نم کس ارتے ریپ ل الضر کن ۷ت وب کپ ارج کریک فرآوم رب مالم ا ےب کال

(IIقدری لرل اک تی سا فر ھ6  
 ت! نرم رم ۰ ےس ت

 7 ۷اف وھد ہل لی نلف رر نم 9
 نل سما ا نم

 ی ته سرب ےک ر کی دوافع ا مد کز رر



 5 1 هاب نار اس

 جرج تن ک٣ کت اچ

 ے اے یہدرزبز ےک اروا اب اُ سل ! دو اش <

 ۳ر LIL [ نایارپ لی ےہ,

SS ۱لاتنص او کین شک یم سس ارگ و | مه را در  

 آے شرر بم اکیا چ کت اج یم سسازرو ؛ ںیہ گی ہریروط ےک

 ره رگ را 7 تم کل ونار دا یم کرو ا ےب ماع لم ! اوض یدل نو ںیم

 ناپ ےس تاک ں یک تاب یہا رکے رہ اڑ 2 ق الطا۷ اپ ںیہ ج ںیہ ی یا تخ کردا م
 را جر رازی ےک تی آں اہ س تقی یا کار 4 ےس یب ر اچ من رک

 ت < کپ آے 17 ررطثف اصلرل ابر یب ےک اےس ے ل الدر لے یو باک

 ووا یک ۔ےس تام نب ال نا رک ر باله یر دا ےس یی ررط طب

 اول" ۵اف ج ید ترافب خم تام سن رپ و تر کم شا
 - اورتهادمت

 لت ناک وا تاز امن کام

 و سيب ار شک یم تردید يغ وار کرنے راول نش دب - ۹
 اا ی ےک ب دج م ج زود ہو رکے یک تسال یک والع ےک سار ےک رر رک الا

 ہے رت را نت یه ہیلع ٹن یلص تضتر وین عج تالرم

Jایبک ےس درج م فاسد ا ےہ پارا ںی ترراردا سر مردم ےک سب تاک رس  

 < دوپ بمص تزعزرکں یگ 0 الرا چ لرو
 < جم کر روا ےہ ںیم تعا تم بر و بو

 ے یگ ب ںی تب آں ا هر ال نا درک در

 فلت عام کل دع و ناب کک ت2 ی هل تا اکتمر وا تازاجمنئامن ک

 دوا ام 4 اے لام ےک ۔ےس ا ماس ان اد یک چپ ںی پاس ےس نارد ا لامع '۔ ںیم ےکر

 ا تا ےن ۔_ث ۰ )

 ر رش رہ سر ںی ےک ےک رہے ےک ےہ سس ےہ ےہ ہہ سج ےک سے ےک ےس جسے



 ا ل مس مم
 ےس سس سس

 وا هک گن و ی
 لہ کب ںیم تاروفد زم ےس روا ریا بت آر لر رضا لا

 رکن رب دیر ت رات شپ نت ستون رز ملاپ اکں ینا
 نر ارس یاس رک نم ےس ےیل رکے یک ےن روتا گم ےس ار رصد
 روا نا هتسر بلط و ار رک ا 77س اب اےئاڑ تر کا

LLLتا یک ز کرد ےک سا بام ها ار کت اور کرک  

 تر تر هر چی پا شف زر رک
 لی سرب زا لا اور هک ناشر روا ےک مس 727

 ی چت نا یا یاب یہ لاک اک تفکر فک یب
 یر پو ت تبارک رک و لایا ییا تازلا کا رسا ءار رکی کع اسد عحالخ

 ےس نوا یا کر ہک اہک ںی ل کک داپ کاپ زما ب ےس رل ےھت
 ۔ ےس فارم ےک ےن ارگ ع ماظنمےے سول روا ےترکر ارب وکل دع نفاق

 لر تسر لا م ملنی ا نیک ل ردا چ رکو کلر تب ا

 ل رانو روا ت لع اف ساراھ را ترف ےب بل کا ۳# ےس

 فایر هم رس ےس لاک از, یل ےہ سک ےر ا تتر پھ پس ن لراس
 بہن انا ۔ےہ یس ل رشا یف یہ روا ےس ترس ںیم دعب تزعم وم ںی باک ا ےس
 ےس ےب ب لطم ۔ ےس ار یکے سہارا کلا ےل کرا یس کل ٹو ہوا بسا رک
 ون سبوس سرچ رو يه بک سو ترمه کرک
 ۔ ےس ںی قلت کرو ےب تب شرم کت جا

۳ 
 < ته اج کر کد در ےک اں اپس ل رکا للا ےل ۔ ۵۰

 ںیم نی نو ناس کردا کو رکرایتمغ افکار گی و۷ا تم ےم ےن آس نایب اہلل
 ۔ ار نمک تک م نرو ارگ سا روا ےس لا پس ےس ےک

 بینش یخ کب ال ا یل نیلام ےک پر وو اد مت کب کپ ادا کی

E E TEDE 



 a1 ناص لاس
 رکے س نرد ار دا بي تره شک س یآ دن کل بس ما با راز
 تالار وا را +2 یکتا تیر یر اہآ ب ا۔ےس اج غب اپ ےل اھ

 لورا لحام اتے حار د اے نم ردا ناما کرک سل انت لا ر کب نر

 رکے ر 70 کے رر ار اک ب بام ایل اتم ےتسرارر ےس

 ھے اھم: اک مار صر اتا ۷ارب گز ار سد رنڈی یو رک کرس مم

 زان تن مرد سرطان ےک لرب اسر دا طا ےک ں رادو ںی تاں ١
 ےر اک ل وتشرود لے از را 2 یار کم ال فلارپ لرش رزین ۔ےا و ےک ب ام

 کن ںیہ بنک اں ود ندیم اسیحر ےہ تا رکن ںیم لصلس سا ۔ ےہ ای سا

 والن ایا نار رپ باإل ا بجھ بسر بو لے نانب بلو کت یا یر ںیم ےس ہک”
 رشت شر هو رو هارد ۳ باک رو هم

 رفتی هلو رب کت ارضی راک ر ا لایدا یر ویب کے سیب عو که سگ
 هاب لس هو یت رایت ںیہ ۷ں کک ا رام اہک نا ۔ےس

 : ےس ترا بله تار
 ۳م

 »7 ےس ام ےک عارف ۔ ارم عوکمرب نا ےر سرو اےس سرا ر ۰ 7 7 ٠

 ۲۰۳۳اس ارب
 ۔ ےک و درس ںیم غیحے سی قوقجت رح کجا ااک ترا سا

 ۱ نا ترش لس. ےس نارا مرک س س ورکر ہد ر دا ےس نامتارف

 م َ یر در نر رک کس م رد ایک مب

 لبه ےک ن اک و تک رپ ےس نا کرکٹ ی ےس ہر اف بج یک تع
 ۶ر نوکر

 رس یل ےس س رگ کلر ولو نمک ہش ری ےن ںوی دب
 ها بت مش سر قد ئی ج

 هم سل یم اہکے ن ما ےس سایلا یک ےس نوکر رپ سا هم

 مس ختام هل



 متا ناص اوم

 شاد بارت نہا ؛ ےہ “یس "راس

 . نترات نر ناطے رکن ییا ت اوا موم ےس سا
 ى یگ ٠ ےیل هو فرم م اکے ین ےس ےک دا الا ها گود يه

 جم تاو یس یک سو راع ڈو لک زاد رفع فرص ۔ ےس نررکارس ےک رسو ہلدی“: رض
 یر ایم رب نا ےس مشک یم نکے س ما اط ےک ل وردا یب وج
 روا اب وقوکب س راس ویروس مور برچسب ارد یو مال پاش
 لگن اینست ذی ایت القتال ےس یکن اط ےک الراتب کا

 ےک میر دا ایک ارد ےک عرس السار ٢ توقا کرہ صامکب رکے مور ل

 ہیر اتے د رع را یس د ت اروع ےک ےہ د نال کت قو سارا رگنابس

 سرا رو ےب ےن سار کئ کل ا ٠ں تی تبار وه اساسا دا کت اسلا

 کرب یم خیمے ککے یب ےک وا رم ند کا ےس سود گا کرت ےن رک
 رک. کرس اس ںیم برعود ۳ دل نت ےالاو ےن رک ( رک

 -ا رعد يه لا سا 7 آر911 ترا زار رٹ یم مز نکل

 لرُمےد غرا لان اک صفر کے ہ ای اکر را نا پنب ےگ اش روا زاو رحم ےس یت

 ہیکل یخ ےک یف کہ خم ےن فراع یجب اےک یڈرروا ےہ بیج زازاکی کوم یک
 کا ا کے اب اوج یم ہد اھت ایگ طخ ۷ روم اک کم ارد ےس رک

 ھم ا” اہ ںی ماہ کا لی نیک ےس ود ےہ کرکے نقی وکرم
 سیا نس خم ےک وم ںیہ طب ےب بارک یم تیک کار ]ام

 رب پی صمد | سس دیو زا
 یک ٹا لسی ۱ر کو ےس سار ادیب ےسراڈو نک ںیہ کس
 ۔ ےک امہ هاب سر شپ فر هه راک دکتر پیج
 سبد عماد فن ہقرو ..اھت راظنن اکہ یک رکے اس نس یم ےس سا

 رکا د ترک بجد یہ لی ےک ت ضا ترم ر یم م تجب اب وک ا

 مش ارز هوا 1 نر یکن ترم کپ اے نرق رو وک کم رکے اے رو

fب 1 ںیم چمن عم مکے رس تر4 پک امر بت  

ûl 



 ا نارام
 - ایم ر سس تو ی ۱

 بے وم ترا یک ل وکر ہد ارور س رک کر کب طا ں ایم مر سنت
 لا مش او ہا ید و تم ی  ادہ
 ےک ا ا ےک ب اج یکر الو روپ ےس ئ اھت

 هه وا تل به لوس اه کت لا سرخ رک را
 انب را ات اسرو تل وا ےک تلاسر کس تےہاکچ ( یل اکل شر ہد ںیم لو رک
 گری و زيرا سر ارس هنر کد ےک متال اکے یاس ےس تامر تر سیم

 A ےڑ اے ررفو لرز مان ا نیر کلا ےس ےل ےک اروا ےس یک و ی
 ست بر وا بمب ےس کاک کم تند نیل ےن کرہ ےس یم ا یش دیک

 ۔ایارڈ ےس یکدم رعحےم ها اک 2

 شرت ماد کن رب یاسر ملوان
 ماتر < ےس نا بس هد اکں ٣ر ےس ںیم چک ت دا اک لا ر
 : اکی کے یدک ترص یک |

 ید اکے یکے ےہ دف پا هی ےہ جی کری ہونی

 ات ہر سن یا ےس کے سرت نا بسر دا اکے کس یک رپ ب 7

 ۲۱۰۱۳ رد

 رے اکر را

 7 ا ار کل یر ہت دق کے درک اچ ین ہد بج نل

 در مورخ اب زاد پا هر سه کی کیک تر
 1 یا ع ف لگا ب ی لوک اھ ےک ی یب اک
 لک تإ یر رسوا کم ےک ردا ےب ہار گی 1 اهر لک لکه رج مدرک

 ںی ر کی رج لس حر هی یک رو هم يا - لر وه هک سرکہ
 2م تربيت عيد ید حد لک
 هد نر رپ سرد ٢ لام تی سر مال خیاط
 پر اشد ےنرکل وہگے س گندہ نم لزنا امو نک کر یکایک ال نای ارپ لیت نم

۸۲ 



 مس نارام

 تاب سرد یک سي سی تاسیس لاس ی رکود اک
 کر دا تاپ لنک یم سی کر 7 ملز ا۷ ےک تیشیم سا هر

 مزار طی مہک ںی تیار زب ناپ پ 8 چ فرار پالن ایپ ترب کپ 1

 ۱ واوہپ کک کراتا ا یم کرک گ سک ےس س ںی. ےہ
 ۔اگے نرم



 4 نرل

 و عار وقتل و رک یو ناو یک لی
 و در ےہ ہی

 رولا لور مشایی
 و ون و ہد یو صےصص ےک ٤ ر

 امور ووتیاونم دو حو رولر م یر اہ هَل

 لو اک 1 و طا0 7<
 ار اول وک تک و

۰ ۱ 
 موش ۱۱

 و E ٩ €527 ۶ < رگ "او ر ۱ را 2
 رس نرس 91 اکو ها ایکو ضر

 PE OSE هل ربع 0

 نمو نوبرقمل کا2 و ولو ںبعن

 دل وه نهی رژ دو هن دابع نع تک 2.7 TT 9م و
27 

 ہوم یر ا ا
 اس وس واونما نی 7

 و ور و و مر 0 و و روم

 8 ناو ملن تو ه لیزیو ضر وج ال وین
 سحر ےھت زعم اوربذتساوا مفلاتتسا مصر َ ےہ ےس رک و کو کل ری
 و و و ر سج رر روپ

 روا ھا مو هلن نود نم مهل نوں



 ٠ رپ ناکام 25

 کت م ےک ےک یلارد در کن وف نر ےنپ باک بهش

 لوک ا مم ھا
 یو اھت ایا رپ رم ےن لا ےس ےہہک اد ۱

 هی لول کرد ماری .ےس ےس بنا یکن او

 رام یم سا اڑ اب ےس سا ںیہ نیم کوک ال نا
 تازگی نرگس سا او رس

 هم

 و رک یک ا ےہ

 ےس
 کے دا اکر دا ےسہ اکی هم 4 7ں نی دد دا ں ولاا

 اکا خود کس رام ےس تا اکر کس س کلا

 21 7 م م ۲

 رج كر هد رک ےک کہ ر اکے کب سر ورنا



۰ ۳ 
 ر “" 4 ی

 ا
 نسل بر

 یی عامل نا

 لر بنر گرا "شرب م سلفی مے

 همش بل لر و هک
 ۔ اگل رر اکو مز روک انا رس اردک

 رادان بالا
 نود تہہ کپ < لر تنش رخ نیوز تب هک کل

eشورت ات یک تیگ تک لرسل اس عصر ناب منین وم  

 ریز ری تر یمدر لا یک ےک کب سر ےس متر د یر ےس ‘ہد یتا کن ای نر
 سلم نورد رب دوس ام جست رح ی لرب پورا کب ہن یک ےن

 فیش لٹ مے بد ' ےن ریس لے کد لی تفت جک ےنا

 . ی ل files ےک ر داپ ےہ دا٣ یک مان یک کٹ رد سا او

 ۲ مد ےک ےک ےک چ ےک ا ےک راک راے سلم اث بک

 ع تزل نت کب ےن اسا و هک تی نیمار دا ڈیل جر

 ۔ قل سن ںیم قرب تب یک رنو هر زار سا کے
 ا ےک کے ا ےن | باس لک

 2 وا تم سار را ےک اوٹ کے بی ےل رار دا ےک ارگ

 یں کل یخ ینا قلع ساده AI م لصا ار 27

 طاهر در تارو کام زار کلا ی ۰ ےس ا
 رب تام شب ل “ںرمگررا ںرلر ممصخ ےک ےک ی ترو یہ لپ

١ 



 4 نار رم

 : 7 هو ےس

 : ب رر رپ تاک ا ار ناد دہ غی بالی پاسدار
 ril ےک اورب اکا ےب نا تق ےس ام از یر فو ا ۱

 با م رب لای ےس لشؤس ١ ےس ت او اڑیھخ ارد سخت درک کہا

 متن رم ناش کت یم لا ںیم یترش رر گا؛ ےس ےئرپ ےل
 سرد میر ها سرم تصر ا مان اس د ناکا اد لکی دک ترک زل

 ایم ور 0 سز کول الاردا ب لاکر دلت رر سرد ان ناب رجب

 ترم پ رد رب نفر هی شم تین لاک اه کس / ا رف نط ا
 سب رم یللع ترحردوخط قم ینرک ۷ص ت اررردا٤ 4 لخاد یم ا ہد ز کش ماکحس لا
 "ارز تن هی صرع | لب در امده ته

 تیمم اکے کف یم فرق کامن ۱ نیل ب اک با درک وغ نیر تیل بات ےس ۵۱
 سش تا یککید کے ہارڈ یھت دحنس ےیل شیب خرد ان . ھت تاج کے ردیرود ےھت
 سارہ صحت اب یو یہا انب ذ ےسددح سم فرد کس رب داما ےس ںی دا و کد فا
 راز تط یاو نسوا یی کت اید یک ں د ساتم ناش کل ات دا ےک این ےس

 “جینا رپ بگ ےس در نو لر یک ترس بن یی
 ےس ی رفت سرد مم اک ےک روس ا ام نمرود ےگ نکا ا ۷خ تفالخ
 مرکز دوا سیم باکس ا لک س کد عاد لات مارا تورا نا ۲ و

 دات 7 ید ےک سل ۱ ل ما ۔ےہ هز ےس لک لا ت ای ا کرب اه

 2 لری اد نرم اد بیر سرت تستی: دا
 . رب زمان ےربب که بیا نر دا لر ایم ثریا هتسوج
 روا کر 1 رک نل رد مل شر کیت زرهی هک بان ۱

 اپ سی بج اک ز مک رف لود ۰ ےگ ز۷ز د کام رار ناز مد

 هب ےس ںی تحب اتمر تاس ہک کور رال ےس ی ا کت الت ےک

 میس ها چیت مدل هل

 تتشچچژ  جصŞ  -۔- عج حت ت :ت :ةد:تة-س ص2.



 راپ نار سرلا نا ای

 ي س ا

 ترضحرپ ےل ےک با اقرا ایفل یری ب ےب کی تر تا
 لوس را سايز اھت حل وا چرم رم اهر اں ےب ےک ی

 ترس درگور ثف کل 1 لاس id ار غ ۷ں الررم کی ےک ر کی بب

 اتم ترس, امن هب ےہ اط مک اردا ن یم | لار ف اک ں دیت ایمر دا اھت سم

 ۔ ےہ یم یر کن اد ال ادا
 و ےک ساجر بزب ےس و ٣ے دار فر یم سرو ےس اہ ےراف دفن ال

 مجلس یم نیدرکا اب ےس فاش ےک کیی د یف امر دنا تغییر ہال ا
 [تءسص روس ۱ ماس سیف کارو بل | نید ها کم ول یم ند
 وروپا انک شے م ادرک تور ,SIR ؛ےا ۳ منم دو ارد

 ساب ادا ےل جلا تر کل س ٠ ےہ ار ےن رر ۷ب جاوررا عز رکا

 اان لرلو یب ےس کی ب ےس اہ اراب مفتر کی ا کی للام ری رق یکسر ب
 انت ت دابک کس ا چب بولطل رک م رم کج سامان باف اب کر اکا نوک ا
 انت ریل کں یم نید حر س جر دا. ںی لمناد رقم یاس کیت سادات درک

 رس قر ہد امن ید ےس لا ےس سا ۔ےس زم ارب تبببی ھو :ی حرط یا. ےہ

 رکا ان ایدہ ںی ےک رہ التب یہ بس رغ او ں رب ےس آب ر چ
 رس تفت ورک 2 رہ ایر ےک حرب ےس ج ںی تلا در اناا ےس یم تتح
 “ادر د ےرےس بمب سر ها ۷ راگ ےک حد م تکو تر۶

 پچ س ےک اخ رکن رپ دا انب ایہہ ا ادغ ے ں وہ ۱م لرد تشک مد ی تر

 سوي تیبا گرم بر قلا ی لب ترم تیر ادا
 ان ےس ت وصح ورکا ہہ ےک ع یا ا تی کم کاک کن ا ت روز
 نخ ۔اید رگ ما روستای سلول ار تعرفه اروا

 لپا س ل اواو ا ال ۱۰لا « رانا جسد تلامس ی ایی رار یے ر ظفر

 مرز سے لات ار ترین. چراغی ید یب کک تہب کب اک ١ نل: ۔ ایکو کپ
 تارا دا را سرخ فومن تنم یر. اهل اید تب
 یاری را ہار کت ابو زرا. ادرکراکنا ےس ی تفارصس ۱1ت نلاط تا +

 د ج ج ج ج



 :! رہ 9و تب

 توا ناسا
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 کرو ما بسرد ہٹ ر چ لرے ر ےک یا ےک ن سب کت یخ رک چپ کد
 رکھ چ هستی باطل تر ریزی سیار دا پیکر یو کی

 ادع ارو ااا ام ااغ اپا کا واعر ت اسم تجن م السر ع یی ےہ را 0

 ارادا ندا درر دا پ یی

 ہزاورداکو اض ںیہ نید ےل
  ۰۳۲لک لر ری لر امر نر ی درس هند کد

 یک نیو لصور ور زیرا رگ گری درد رصد ین اں تر رک کل م
 ۔ےساڑپ ملف ے ںامہ نام کیر تلور ی ٢ک ارب دا ےس اپ ایہہ ےس ہار ںیہ ف ہر ف

  4ےل ار ےس ی رتب کسا یک بر تا ہد ٹ)ل ار ےہ اظ ےہ 7

 هد سا بج ےہ ھکت فر سا هراورد ام یک رش ہرزاورد می سکےس سا

 نیر رک الخ ےسہ ارد ا ےہ تکریم یسی١ ےس یلارڈ سبط ےن سا وج ےت جیکب وسغ تا
 بزار یگهد سر کاپ ےس لام ران ج یل ار کے رکا رپ راف ی اوا | تک م

 تر فسا وصیت وا تست ف سوم هاش نرم <
 ترم تم کلر کن ابا ٹریک ج ےک تہہ ےس توم اعا نت ےس
 ا ےک نااطم ےک ت ےک ا کدی ی ہو ےک ےہ رب کر ہر اور ی ادب ےک

 تن فط یکے ن ںی اس ین ےسدعہ رگ ضم یو کئ ےن ترضترط لرد ام کور نوش
 رخ اض ری دا کن رم مس فطر ودر وا سر نم مظفد۱ تری

 یکی ہال رایت ب چھ ان یہ لھپاو تیار و ا ںیدرک ست فرا لر اف
 ۔ تک ز تب و رکے ستار کج یم

 رام لا نام 2 < یر رم سا
 الس لو 27 ید ںی سر تایل ورد ایل ۲ سس یر تان هرم

 سه رد ها تا یر ےس ب ماکت ب یک یا ی ےب ےس
 دیر ] 4 ممکن ارز یدو نیعاطصا کن لا عید داپ ما - به نوار دف
 لاری پیت کل امت يسبب رواندز اف ےس عوير ونورا اطار

 ی ی سس ما می



 1 ناسا

 اتا نسب برک سرلا تی یھ رد درب اور لک مرش یک
 رپ پراخ ےہ تارا ارل یک د ےس ےس وہم لاش ںیم کرم ی ا چیک. ےہ ید وہ دار اکے رت م سہ
 کر اسود کل یم ز ت لار اض کد هر اپ ہدیق ر ارل صا ارا صاف سرو ا 6

 کت کن اع نارد ےک لا عور ی پا از نر کک نی ات لاوس نلف
 ےس نیلے ا روا اھت ایک کی قم یم لنکا نی 2 ےییتکر هو ساب بال اه س

 رر ...- چسنوف ۷ لب اب تایمر ماده اسف ام
 ۔ے کک ت ککے س از عج اند الی نایک یک واک
 لر وب اے 0 اغ رن اا کا هان ری ےک سم لہر رم ےک تس د

 ۳ عمر دا ترک م ی سا ںیم یک ہہ ےترک ٹپ یم تی
 اک کا ار کے س عراف ےےکا قو رتی س زو امج رو طی ر فلک اب کل اوہ ےس نیکیک رہ کے
 نرم ٠اھت جم اکللاع تفار درد ات تم مه تیره اھ اسو متو ؛ یت رک ایپ

L1هم سا صر کاک امش یر اس ےن رم و عم ریتم بنر سا  

 راج تان لکا ےھت ے ضا س ا ہولے اہ ایک ودر ا وہ غار نعام ےکس سا تشیقترو
 یرٹوھکوا مکر واک رےک شنا ماس ےک یگ ) سا ۳9 ےب لضام ےس رام یھب

 /تٴرپا رر رس ی ید سا تقال ر ریل ںیم نا سسر تار ام کس

 یاهو از تالا ےک اس نر بج ےک لب امام ی ۔ ے او ار نر یر کلا

 ٹتررور انس رکراں م تجرور# سا داف ےس رم < ماس ما تیرددحم یر |م

 جان ع لپ ۔ ےس کرم دوش ین هارو تری رب سد جت ما
 هی صد هر کا اف پن کک اتا تب ی ںیہ چک تم ںولھب و تا کک ےس

 کان ساروا ےس تداع ٌ 2 )رر ارا ہد سر ےک سا اھ ار کرن زا ام مدح کرب

 تاذ کس ارگے جہا کرارا فاصاکت اب س١ ۔ نس یل ا امور رک

 - چرم ا
 جت اس یکن تی هریټک لا کا ین. تیک تر امر

 الو تجارت هه رضا لکه طاق بیل ادم ها کس
 موسسه مر یک کر کل هراس کنار

 م۰



 منشا نرس

 رقاو تار تا ملا رپ ںی قالخا ےساییردا یم لامع اب ںیم رهن
 لم لع ےہ ےس ےک ند اع سیا ت ب س یار چتر یر تا
 ید وزد پچ نود 7 کا چو
 ےہ یم نب ےہ فرار م ےک ےن لیا شرف رپ بلا اب باقر بارک ب جر گر دا نہکن ید کر کپ

 اک شر یل یرفذف نم مسلط ۱ نمد

 ۴ سرا شرم اچ نرل اطر از ت ضا

 ۔ ےس لر شربت ان تکان دا نگر تربت نه ها ےل یل ترتیب هم

 4 1 رک کر

 ای خان راد نی. ےسی رش روش: سلیم ۔۲۵۳ 1
 سم ےس ت راس ےنم لاک تلاسر . ےس انب تست: لر. لر کز تور
 يا ی کف ےن لات هم سیل تک کت راس سا تلامر ںیم حالطص کنار
 ۔ ےہ تب مام) 3د ا۷س ا ےہ ای او یل ےک ساب ہاری ی وم ی سانا ردا ےس ایپ

 یاس ہل رکں ئاشا امہ ےیل ےس ساپ ماھ نیہا کن ززا ےس ی اھت
 کے ایل از روا ےس یم قول روا یک سن لو ےب ےنرپ ےس ںیم ںم ٹر مرتب ےک

 سکس نا ںیم کش نرخ نر سس در ات ی سا ما نل
 : ساغرا یتا ایکس ںیم یہ لا عرف الو یب بج کہ پسی رقا

 ہل ر یحون الامر تدبق نم اتلسرا ام و
 ںی تلد مک تط ل ےہایک در کام کیپ لو مس ےس مے

 از ید بم هتل هری ملا هی تاچ تاب سرب ےب یہ م
 لر« يا مت کد جم یاب پد کیک

 ار دا هرس رد ته تا ون رہ اس تن بط نم : کد

 هدف اپ تافو دوا ےن £ ٠ ےب ت سررت ار ہر ردا ےس ؛ رسا ۷م دا

 "اروم نا لر در ره هک کک ای کت ناشر هو ناسا رب

 ۔ طه ی لی کل ام قت ی
 ۸١ا



 و و

 4# نسل
 تاوص۷۱ ق نوع و ماعطل؛نولک اي مما

 ۔ ےھت ورزی کل شر هم شا
 روا

 ةترددًامادزرممل انعجد
 ۱ ۱ - هک تا یر نام

 را منت کل )اچ هل اش هی ےک ت لاسر ران کت اسر جہ
 رپ اگر د لی ب ف فف ےک ت رب ریل لس بد
 لن یم باجہےکس ا ترک اض کت1 ےیج یب ےہ کہ انہییکے زف کز رپ انب ل رش لک
 ارے

 اعلا نمر ھلعا ناز ستمطم نوش تکنالم نصر یف ناول لق
 ۔ پوس راکم
 یکے س ارب نادم رہ هست زرد مک نوت ےل
 ۳ هر اور ورم شر
 نم ارواب رس که سیب طلا ی اگ اھت ٹا یم ےماب ےس تلاسر تار

 ا کفر یرگر اظب ۔ےس مد ماما نیز ام تلاسر ےسا رک س اپ کس مے اج زہ ےس ںیم
 تتبقعو ےس ا ۔ے ار تاب یربب رم بل چتر بیک قا یف کیلے
 یب ناسن یاسر ےل لل ےن مم اکا کیلا کن وفاض ا کے نامے نم سرک لوکب اےس پآ

 رم نا يه تب سا هنر ام سرم سی یہ ارام ال تسلاسر نرو - ام دور
 نی را کنار دا ناض سل امت ا یہ

 تردالو یز اجعا کی مت رح
 گیتس هک ارب لم ےل: ےھ وفا ا١ حسمترضحردا ۔۱۴

 r ےس کر راک اپ تیوب نت ام تدالد کلا ےس رم ترس دا سم ےب

 شنا یکں گل مامتے گا .ےترپ ادیب باسا سراب ےس نک رھا ہی ب لطم
 لر ےس ار دا یب ہیر اظ باسا ےک نوار کرک رب ےک ےک

۲ 



 ناک لس

 را سپ بلل ۷ خر فامیل نا سان مچ تدد
 لر يا هل مايل مس رم يک ناز هر کم
 ا اتش لہر کوب ہا دس ی رب هست رک مای هزار یا رک
 سار 00 ر ما اٹ رپ ل ےس دام مال تسل ار یک بلا ےس اس رپ .ان 21

 سا یگ اند سم عش کے دہ کرایا تھک ادرک لخاد ںیم نب ےک م ےن ا تنم
 لڑکپ جے نر الف سارا ارپ ایہپ هریک فاکس ارش کما ےس ںیم ناس عط
 زهرا شرک یکم ال ت نص ےس ںی تان ل راہی کپ اپ دوخ نادم رک
 ناک کک رخ نا ےیل رہا ہار ھ مزا دن تاذ بر کند ےن یتا یو عر
 تیر متر رک درک ب ترک سنز کا نده تی سک

 بل سا کن رس نوار نک. ےس سن جی انگ الا کند نیک ےہ ایک رام نر

 جاسک هزار ا کد ی نرم ترس نکس کک کت ہم پب
 “بے سن تف یل کں ولد ےل رپ کس نرم مس بی هر ظن بد باید بو
 - ےن رک شب الخ ا

 مچ ںیم وے ہار سان لاتا مل تاب اون تان عیب ںایکس یم بن تند کف
 مت تاک بیل و لک < تام تک تل تک لک
 ۲ الحل ١ ىه لا و ںیم ,ر روس لم ےہ( رک رخ مالک شب لاو. ایر ام نم

 تا یالدع و اقدس گلبم تم تم و ےس ںیم ایما قر وسر وا ٠ ےس موہ تا یکن

 ان ترقب دملو تو تان اص ررر دا یر یول ت ر ےرت ےس رر کت اامعرد

 گر ںیم نر لہر سره لر هه لر نیستم
 ما تاز ےب یک سکردو ےس سس هم ےک از وا تا لارغ تالاب رک ش

 ۔ےہا

 نرم تط
 اے لات ثا تدالو کن تالف ےک لا تداع "ندی سہ ادیپ ےک پایہ کچ یت زعح

 یک لا دی دوا ےہ اط امت اک شک یا ی تدالد رگ ا عع ادوار ےس نکی حب

۳ 



 ّم 4 نیلام

 کک یار نماز کت رضح نر الا یم ری سا ےھت نا یینرکئاخ سست سا
 یم ناز لر تال )اکر لم كي نا صادر لپ گر یی رام
 اکر س االول توم یوا ھی رم تسدد غزہ رد قر فو لن. ہری روغ ماع
 ۔ےاطم ےک ار وا تٰعل اند مکہ کک ا ےس یس ترالو کس یر ےک نکل عا

 ہہی | روز لس ۔ےہ دا اکے نب ظذ سیم سوپ انکم قر اب هری

 - اه دونه حب بد عررد تراس | تسلط" بلا ترعب

 ؛ ے ایایکں ول مرت دام اکس ا
 درهای ما اعم ١
 رےہ ںیم مگر فی دنہ ےک روا

 ۔ے ےک ےک سیم ارگ اس ےل اردا ےب نام اےس مالک سرو اغ

 ۔ ےہ ںیم با ںیم تم ےسیس اک چک( ااغ اردا
 : اہک کا نما مالک اک اد کار ای تار یل اردا

 : ےس ںیم باب ےسرسین ےک ول لی ددا
 رنک طب هارد نا ما دش

 ؛ ےس ںیہ با ےت رپ ےک لام ارد ا

 ےک نک تیرلد تا لارخ

 : ےہ ںیم با ےل ےہ لاگ اردا
 1 اف کن بک ا ل رکل ورم بس ےس ںولرسر ہرا ن١ بت

 یک لی تا لا ارم رو١ یرکت مردغ یھ ورک ا

 : ےہ ںیم باہ سیرپدب ےک لام دا
 ۔ ایکٹ ۷ل یھب مال ار نی

 : ےس یم با یہ یکے لام دل
 اطرد ںیم رہ کت داب یک لدو ےک ئپ یھ رخ یئ الاس ردا

 گا ب رکن د ےک ت بم رم ود F> ؛ ےس مالا ادرک اچ ۔ گل ےل

 هک رد ےس ءامربردا لداپ بت - ۰ ۔ ںیم تاب کاخ را یا کش
 ہ۷



 مس نارا لاس

 ۔ایکےس من ٹپ مالک اک ارنر ررر مایک

 ؛ ےہ ںیم مدد باب ےک ان لو ا
 . سيد تالا افراد ملک یک ہےں ! ار ےس

 هب ےہ اں ےک ےک تار ارگ کش ںی تااقم بس نا

 ناک مایا ی کسا تیر حو فرن اتا ےل ںی ساب ےس ی ترست لار
 را کن ران کس چ رپ ییا لکت رالد تداھ یراخ یکن ا رکے پ پل + تیک
 ۔ے رپ ے نر کت داد کرم ترک فا تو نا ۔ےاہار ےن

 ۔ںہرر ا کپی ےک کوب ان چي لرد دو دار ب سا

 ںی ملا نئ ندر ی تر
 دور هی هد هک لا رکے بیم ۔ےس ےس بب رام حدُزکگ دوا ۔۵۵

 لاتان يدع ت رضت ن ب هم ںیہن ےس رم کر اظ داع بابا وج سیم جر یہ ل ایک لا

 نر يک ےس لب فف نح ےس ا ےن ے ل ترت رک یب جنر نیک سا ےس فط
 زر لی تره حر که دره رس ات درک سا عابر درک

 ٍ زا روا مع ما تم روا تی قر یت ا اے ی رکی کی اخ ج دورا ہد

 ۔ایکو فریم سا ےن وت کت تی کی اب یھرکں وت اسیم فرد کی تم تر یتھق دن تلیضعف
 کل لن ےس ججز ہول ات ل١د کیل بلطسر دا ایل رت ٹا جز نیک لا نم در
 دگر دارو - کمی ی کہ د ےس چد کہ ی لغ تسرب اردا ریت امی ی
 یک تز ارم تیا اد اا ردا اید کرک اپ نم یھب وک س۱ یکن ا ےن ںی ئ اس

 لب تنه چی وو و م س لی یخ هرم هستی تو ار
 کک ین فیطل ترص ود ےساید بارو ہں ی وکلا زا خسارت تر

 دلی تی سا ٠ ںیہ ےتارف .ے ایگیکل کرم درک نیم تر یم نج کے ہاب نہ وا٠ ےہ ھم
 ا یں ی نکے س ور دا ںیم تایی رد درک ںیم کک ب ت زکر ات طاف تب کک

 کوک از هس

۱9 



 7 نص
 یر ر نم ہی تلو ار یکم حرور نم سیف غل و ہاوس ر ےس ےک ےہ ترک
 ۰ ےسالرل رپ ںی ا یو و حدر وا ےس از رر و رر 0 لا

 یت یں ا ایل انہحد راہی اانلس راخ ایامرف دری ارکل رب ترمیم رقم ہعق وم سود بد
 ۔ ےہ ےس باہ گلا ناروا قفس لاک تره باطم اک دد

 فریم ترم ساره ست ین سرب ںیم نمو ےک پ دیش
 ار یکت ابهر ها و تر یر بس اب هچح یک
 ۔ کی عی پی بل رد دي زمرد لر تر ےس

 ےرکت اضاروا تبن یل سا فرط یت کیر سکے س ںیم تافلم یااز اول رک دا

 کبک ںیم نر ۔ سز وپ یمن ف اطا ےس اہ نتا کت کتک ۱ںیم سرکلر نس
 نر ےن ںیم ںی ی نر فرص تالا کس سا۷ تی رم چن گرم قدر ۔ںیمددقتم
 لم ےررر ت یکم ں رل اکی کر ردا

Aرس ےراشرااکی بم ترم  

 . اگ پاک تدابتس قل: تیمر کرم
 ےس ۱4 با کند باک

 اکرم کا رض کارکن یم رھپ ہیرو
 ی فشار

 قد رس NI الی ےار ۷ل ا رکے رک رو اےک رٗرار روا

 لپ د ات عد ںیم یز ےک لہ کد دس ےس انا الم اور کں ورکشمس اےک جم
 ۔اھکر ںیم ی راگ نوک دن ار ےس لوما اوس ۔ س ےس ر الارپ ےک

 ۔ ےس ےل ےک ازت تناضا نررنسا# نا اغ نا

 رک یہا سي در بیر ها تار بودم ما کن زیر ری ئا
 کز یوا بع رہ ےک طا تف اض یک ار اےس ارب دوم اج رک معا تراحع سر بج
 لس چپ تر نل لا ترام فال قلق کس ارکےج یس ہد ےس ایا رف
 ۱ ۔ یت رپ تدالو لکه رانا ی

 کل اج تم سم نار کرام ٹیک تن زن ا ےن ےک از هضم کس ور انا
 س ےچتسستستستسےس ےس ---



 م یا ا ام

 رم تره تک ضرر, هک لکه ۷

 لا کز کس ارگ اذ کی تر ںم ےس ےک تم نم ےس زر 2
 اد شا عکس یت کر

 یتا کب یدک تر دال ےک 2 وک ۲ ندر کل زر اما

 ۔ ےہایگالرا عردر طفل لام ےکےرامل بو نا سال عطف

 ےپ اکو یش رک هی اد کات ویا ر کپ کی اس
 ۱ ےہ ر ثراےس اکا ورک نر ےس اف ا یم

 انا نم ادر گلبلا اندحد| كلل شل ازکد

 دي تر را ال رتی دای ددا تنی زر سفر
 جک تا سا بس ۷ کی ولي رو تی

 ی تر کن درد ر کیر نازل ا ابا
 حباب ےھت رسم لیپ ےک ا. ت ور اے ا رر ےس ر اتتا یس تک تاو یی کاب

 بش رو نهم قدر

 سا لاج ےس رس ممتے ارخ ( ظن اد جر نس ۔ ہتکں ہ ےس فا

 بس جسد ےہ اد غار پای مب ائر کہ راز اتعود

 ےک ب پس ایس ں اپن یر اب ںیہ ادر دا ےس آس . کام کا
 - ب2 یہ رکات ےک یی رک لشاعر دا خاو کی رم

 . با لپ ظن او ےک لا ندر لا حریم سا
 ےس یم را ۱ و تل ی او ادف تر ای ےب زا رم دل نام

 :ےس ںیم ر٣ باب

 کزن تہب اخرا یکا درت ل رہ رلود رکن رر راد ےس عور کاب ار اے

 رے کوک رم تو ںیم ۳
 م تہ اشرب کانت ال وپ ل رر از ےس ترد یان ں رکا

۸۸ 



 هاب 7 ہضم

 جے
 ر کب صح“ رسا هست اخه ارم )سيد کک ےک

 هک القا اس عدد ءرا لا عدد ےب نا ےہ ا ےک سرہ ایہ ےس ترقی ان ےک ا!

 روا ل۷ ارا ےک مایک کی کہ طا: ضس زا نود م دق پک ب تکی ا

 . ایل وک یم ےب کن را تزعح او خواب سیم س۱ با ےس ٹکا درپ بان ا.
 دل ار گا ےر اجالا مر درک ےب ےن رز ردا

 دو 2
 ن اتم ےک انوار ںیم نا ادخ حور کے سی رام با ےیل ناو پیکر وا

 ۱ ےہار 7 سنا ےک ار یر اا ےس مامر ب ا 27 عالم تل 7 7

 ان ریصم بو مگر ها تاس لما ےک اردا طابت وپ
 فالعم ا عور کک یرکد د دوا للا و ا ںی ترو ا٠ب گا که لا حردررگنا ِ سا
 فید ا افرا نیل نیل هم عدےدذ و <چلرل تراپگل سا کرب فرز

 ۔ چ اکہ راخا فمر ا ںی لز تارازا
 انار ماس ےس ٹاذ کیا ےس بقا ےک ت فاع ص رواد چوک( ور لطم چ یا

 یک دیت جانچ ۔ ےہ جیل فن ادخ مم تا یک دد لطسم ےس ناف سا ٠ےہ تدبسانم یک
 ات کہ بز ےس ہرے کل ترن ترحل ہے رک بط اکر کل رکو بس نا ےن نا شلا یم بنک
 ۔ یھو ےہ کف یطعاف ےس ں راج ںی یر اگ ںمکر ںی رقت عدا یہا ںیہ بجر دا از
 ہل ےس از عور یارک ام کں گول نا ےل ن یہ تلا ںیم س١

 ۔ ےییاز عور کے یم ترطحھ سا اھ لاک تی( کن او یاب که د نا لا م
 ےک رت انرکت را کے لت رح ےس تال ےک مد لا عور ٠لا كر س عصا

 تاثروزم تلیضعن کم ع کب1ں یم طم ےک ت اترتی ردد ےہ الاب . ےہ تا لرد
 ۔ےس لب

 نام یس نا ین ی نر دانید نرم کسری مال ۔۔ ۱

 نخ لوکس لازا هل

۱۸۵ 
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 هام ارا ئارز کت لخت هری ته کہ سپہ اد ب ارحب ٹی چک

 لر یی نورد تسل رور مارو ازل د عار لا را 1ا نایاہپ تاک

 رپ هر هک بلکه به ما یی دایک یکی س کالای ر کت "لو کک
 ور ی لو اونور وچ کے ریت سر اعض نک ن رد ھ اپ منا
 کک ا نایاہپ لرلرش ےک ار دار من کھ لقت ا ں رہ مرام
 ےےس ےک یم س اردا سرر کراں م لاو تارت / لول ما هد بپ که ایم

 با کس تر 1 77 و

 یک خیل دا ی رپ رپ ترس تنسیم
 و تلف کارت همدلی 1

 روکا اد یف ںیہ بسر یل اسی
 فالح ےس بسا ےہ د سم ہطاوص سا بہ لس چت ورم کارت مرام

 رر یم بہا ےس ہد به زر لا لکت اذ تار نو هد . کم

 ؛ ےس اھ نم: سرا .ںہم یا یکن اب
 ےس ررجو را هر زاهد رکے رح یم ےدا ساختم مع

 ہہ سم سب بت دس
 ےس رام ہت فک یت کیش اکت قلحی کس ا ےیل سا: انس ساپضناع ھم جریر
 "ین رم لب مولع ں یک ےس ایک ضف یل ہد ےس رر رم ےس ترک کن یف
 2 لب رر ےس مو کاما عرب ےن سا رتبه موم

 ٹی ہر
 رکی کر رعت ےک اخ ےہ ک ا ے ان اي ےتاصراعتار تارا

 سب رو تاب ٠ےہ ست ناس سک ۷ن اردا ی رب یر ہد سط یکن اب تال

 یکم ا تلا حدر پا . ےس بکر ےس ان نیان بہ لاکر کے ہر لک

ر اظ دی سم ملو ر کے ریع ارز ےب ناب ںیم تگ ثبت
 ۷ت ااب ے

۹ 



 گر نوین ملت تب کت اب کی کری رول کرک و فل
 ال زر دا شب با ار ی تیک عل سس تام نداد تسارف بارز

 yS زن هد یانگ مچ پارک ےس انوکا کل عار وا ےس مانو ےک
 PEL ٹر اےک ےس عرب لر ضررا ےس ایک تستی دانند کر ےس سم ری اف نھ ناچ
 انکم درک کا . کس فان ا تسدرب ]اي ی بالانس ؟ ےرڑنر 1 ما

 ملکه مور باری ابا باید ید تان بیکار ےس ںی نی ناک
 ضد یک رب کس ہت اد کیا کلا ارم ےک نر نا

 تیام یدک کر ےس ایگادرکس یم تم عید رو قالط
 ف

 ۔ے یر

 لاکر بس وت
 نر با بیم ۷ٹ یل گن چپ تا اھت یب ےس سا
 لمس ام هو جن ترک ٹیپ کمی یا چک
 ۱ سل رم طاها نر پرت ی لر مولعم ما

 پا کے متر ی ںیہ نکس لات یا
 بیک لو و ارم نر کلی نیک. ےس اظ سلا دا سد ؛ ےہ
 متا یر ےس ںی لری طر نا اط ےک یر خخ ی اسی کھ سا ںیہ اف
 لکت ا سا لس برن بتن مک رس رپ اند داادخرک
 . سگ نی ان رکن و مکے یہ ید رک ام

 ده نره ریس رم سر را سلف رہ کتاب یبا س.آ
 : م ےل ںیم شیر يک برمی اسب نفس

 هم رب قهر ہن ام کریم اف ہد ےکر تم
 سم شور کفی او ےس یکدپ عرضرم ےک ف یل طیب ےس پا ےل رہ دا
 تدمر ادت یک کی دتل عد دداا چاک اب ےک اپ اید یل کیر سا
 ۔ ےہ ےل باردا کا ےس راہ ا ےک ت قصت ہا تیا یک اں هر

8۰ 



 شو نا لام

 بال ایگ کی ےناہ بگ ہادخ کرک یہ ںیہ ان ود ےس ود سب
 پا! ہد ےب میل جم دی تا اب نا چون«:
 ما ےہ جز ,دا پا رب ام زن چی | دکل عدد رها سيم

 ےہ ایک ب نکیل سر ارت“ ن ا سم تامر نیلا یاس یاس کیا

 ساپ سطل هه اپ هستی رم روت تدم د یی ی ک
 رک, کر لرد تجربه دا ےس مپ دا £ f ر ےل یر ین ا
 اک ھم ےس کیا ماس ےس تورص ںیہن اہ ےک ترو شمس ت ا ب

 تن پي ته ی هر
 ۔ ات بہنا عید رص رق او رد | اباد رب ےل بجی آم لزا
 ای و راع » رب رد بس نم فرد یھ نی سان ان یل
 ت ہیر یل تو یا تر ڈا اس نور نے رم

 فا هم پا ترس رم ۱ کس اهر نر اکر را ےس سا ےک

 سهل حور روا پا حرز سکہ رکا ےک ےک ےس ےب ےک یب مج
 زر اپ کک د پی طی وا حرط رسا .ںہ میم لا
 ےس دیت کر تیا ل ی یا دین
 ارس سا . هی د یک اب ےک الهی رنک کروا کک

 . هام سلف[ ردا یر پا سیم بہ ل اسیم کیل جہ لپ ےس ےن
 ِتنصردا مالک ت فع یکس ا ںیم سجم ےس تاز اھت ادم دلم ےس پا بارز لری ام

 ملایم نصر رد کل ای ےک دور حج تاذ . ےس گل رار طق ےس تا

 هم نری کس یک ا رکے ںیہن بلل کپ ب نا ےس یر نیک این کا ی اھت ٹیم
 رضای يالطص دف یکے اھت سیٹ اڑی دوااھت پاب یم یکے زگے ضر ای کروا
 بجر چک رب لسا ےب ےس تنس تاز حط س لسا ےل ےک شب پا که سه تر
 لت یلو1 از یار کر یک کی سے س ںیم نار دا ےہ رر انی ےس تقو سا ےس رو۲ پاب ےس

 ج
 گیر ورک ار غلا سوپ ےب اوب اوسی اے کپي ا رکےت از کاخ
 کا



 ا ب ت 11 نر س
 اش فرط لت | ساری. پسر رقم رو ہجرت را تح یس سا

 ار انا ب یادم درد تارک ماچ
 لرد ی عر ارپ دن هپ لدغ کے انر کر انب ے فط یر ود ؛ ےس
 ۰ مهتاب ناب رپ لہ نل پا عکس ےس

 مہ سم ویب نیر تا زیر اندر 7 لت

 لات فصل لاش نی هم ما تفسیر تابع یب
 ۶ هک قرذ نایمرد ےس مال تن لرد مات سی اچ بم

 رکی ا ے مر اچ ںیہن زاد یر رگ الم تفصیم تدخ لاضف ۱.
 سرت یر یکم الت ذص رنک کک کں خردکن ان

 لوس اردا اپ کاج اڑا دمحم کس اے یا هوس کای

 جج پر
 لر هی کت فسا هر رپ لا« تب ارز د کس جر کا ی نل اط ےک مک“ ںی

 لا ارغ۔ےس اررایررو ری تری. با تنسب :ں ل 9 ایہ اس مات یی ے تنس ارا

 افرکح ی عرب حر کج لس یر گل وطع ںیم تضخ ل انک ب عرب تنعيم

  چ ملت عفت اکل لعاب اک
 ےک ےک تفس ما یب. ےس تھر دا تاحت صیغہ روا پا! دام ےس سلا جر

 ۔ ےس ارکت ےس پا اد روا ےہ یپ رکت بم ےس ےہ رم تنا: پا )تار لا

 -< ارداجررا مت تل پ اروا ےس یھکرر جر لر تاک حکم ا تم تنس

 رطح بجرکےہ ی ہدیقعاکں ریئاسیع۔ ےب لصام تیفیح کم زق لتس ار ےل ےہ ا
 اپ اس ایم سکت زح ےسر کل رلع ںیم میت سر ترک یا تخلص یم اد متر
 یم ور ےک سرک نج میرا یک ا ارپ نا آکے تصحب صد یہ ےک ایس ب
 ۔ ارم لزا ںولراھجےس سیرت زعم یم لک کس ولا ز شناس را جور

 لا غنی و ما نی دخ ا راد ریل ہر تعب ر
 قادر چت ایم تنم ادخ و۱ سب تک اب ےس مالک تن کم ںیم ےک پ) ےب تاز
 اٹ رس سس ےس وچ کس در لب رخ نر نزن ۔ ےہادرخ یکارپ ےس ںیہ ہم نا. ےہ اب ایک



 ا ناسا
 ٣ هب سم ارغب کک

 هه بم فا کیک هیت ۷ٹ یس رک یہ تی ا ےس دا اد دچ ام اد۶
 هې باب اس «ل کل زا تباہ لاج ۔ پس یہ کک تیار ایکس ڑیلا ردا لیہ پا 1

 ۔ یت وس دمحم دردد ا ن وغریب ی: قر ف پا ٠ے سرد ندر یہ اییدردااب یر اسد
 نیر لا دق عآرروا را لذ اپا دال رسد راد در ای درر ف پاب

 یار ترت کیک ب ترار ا نی ددا ںیہ دکر یک ح رسا ۷ یم زا کک رگ پل زا
 خطر تن ی رر . نفسر وای سد دد ردا اطاق « لطف پا نسب درک رجم

 را سیم اد نجیب سال سا ندر اغ ام اض پایی هراس سیم

 لب قہ سی1 یم ےس یش اسیم رکے رند ھکررکر سا ےک نیل ںی کیدا کک ںیہ نم ایف کیا
 یل پک رپ ےنرکل مکی شور کایہ درخ سا الی یس ےس سرپ وس اھ ام اد انب نات لم
 کا ےس رک ےس ا هر ارب یس r رپ تربت فلک لس 7-2

 2 ی رامسر ارم تام ها رپ سا تک لاله نا

 ےن دن اے چ اکل ع ل اا ا ڈر ؛ ےن یک ترضح د دا یتا سارت
 ۔ںیمردار مگن اہک! دا نیک اع آب ےسرلف ہد رکے ےک ی یک سب ۷ ۱. ےس نق کر

 ناله دین لر
 کیم نیل روا ےس نوک اد نیم یل ٠ےس یم اھ

 همگی هد سيم زار ےک کد تا را هرز ےس نیں یم کلا روا
 کل راع ی درد لانا ےس یہ تر نعت یس ےس عاطف کی فا مالک ت نص اد ہک زہ ےس

 کال سا ل ولس مارکت ی ا کہ پس ا توب ت هست اوم ترضح .
 کر اط ںی الحرب هل سدیم لر ی تاب ےک یہ تر سد
 - ےس ار ےس ظافا نر دالنبا کے اوس یک ب ت رعت ف نع یب

 ںیم لو یی اھت ممالک ا اھت ام اد ماللر دا مالی ہا

 ی نر نرم ا چ اک تا هل
 بس و سس سس.
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 صد ال ۔ ایم را کا دی

 ۰ : ےس ھر کل مے وا

 مدا مر نامر ےک ب رب روت( دا لطف درج * ماهر وا

 م١١ لالباکے نرم ےک پا اسیپ امید لالہ ای اک سس ےن
 رس هانیه ست ےس نبا مقا ےسارف مالک ں یی بہ ادیت ئپ

 ےس ئالسا تیر ما نمک تام بلطم ات بک
 هاو بسا شیر سرا .اھج ایں یب پدر

 رہ ےٰچجر کت اذفععیکی ارض یس اوہ تاز ہو کہ بسام اکے دیتی کر تک

 دیتن ام ناز مر تل رب بمب سس ین بنا
 , نایکرد ےساھب فنی کی دا ےس قم یش
 ںئاسیخ تقاط او ےنرکر ام ناس ےک جد یل ن؛ ےس السلایلخ جی مرکز ےک ٹی

 ےس س4٠١ ترجع تنصص ا دف ںیہ ںوہتاسیپ دارمےس سیریل جور .یتت لا حور کیو ھک
 تتن انس سا هم سا قم ترک قبار گاف چرب ر بط ۷ے ریا ا

 هنگ کن ودل او یک ںیم یا موا ےل سرذ
 رگ تهی کر ےس دست اسم کے چا یار کن یخ تا لا

 با ااف تورم یی ہد کچ ب بلاط ۰ ایکن ب نان کرت یل ادخ ام کے ہر یہی بلطم اک
 ۔ یک ناسارا ےک ارش تر باب حس رطح لاطم سست زی یر یکن انا

 : ےس کم اط سم طالا ند وکت ا یس ےس راک ی مادیلا

 هه تین و نی ناو یا دی تر د
 فا یب رام ےک ے سرہ کے زنود رو کن اما هک کیا سم

 هد لس رب قم تکه سهام سر تالش تک
 ود ںیم تیت کاک تعارف هام رنک کت ام

 1 ای سرت سه رض ارم حس تز حس لانا

 ۔ ےس ارب ع رپ
 تہ خس ےس ا جس کک ہہ ےہ ہم 2



 ھ نام

 کا مو هستی فن سا تنی امام یخ نا هستی ادا
 . سیر رفاه ال لا هی سا و نم

 ۔ ںی کل پا دا
 ۱ ےک اکا

 کرایہ روا ایادمں ان: ےں رکا ےس تجب اخس اتا م
 هد درود

 ل فسا نیا هو گی ست رسا پ دا ¥ سون سام کر

 ںی رک ا س ١ضخ اذیلا ےسر ارب ےک پا ہد ںیم ںیکے نیک رات ب

 یس روا ا ےہ لضفد ےس پنیر و یم لک غیا سد عکس کیم رک
 ھل ےس یک ےک پل دف تلاش یا حر
 رے ا یم خا دا اھ اب ےس تعد لف بس نالے لافم کز رم لار

 کیم اک ا اک اچ ںیم نکے ایت وک کوا کہی حرف گا یل .ےس یسرتمم یر امت ںیم یس
 ںی ای کل کہ تم سجن انا عرف کے ہی یہی کا وک  ےسرتمہہ یھگں یم ترخز. و١ ےس
 اک ا نکی انک حل تال کن ا ےک برف درقم ےیل ےک | تالار ےس یہا ہوا ےس

 ن؛ ےکارف نایت نسب لا لکت الاگن ١ش بیل ام سب یہی کت خرد

 “بن رکت یم کیمرہ ا۔اگگپل ا” اد تعاد گم ید زس شود
 . ےہ ٹد اکر رب ےس بس سیم ےنپ ک گل اک لا شا ی ارم گن دا یگ
 ۱ ےہ راک هر ارم ورم چهلم ترع روا

 نالعا کت یکرلاریر
 هست هد سرم زا یر تازگی سکس ادا ۷ ۵ ۸
 اس سمی. ین کل و ید تا للوطر و١ ثیلحت ےس یاو ںیہ تر



 ٹپ نشت

 لس پر رخ و کر گير ری س پس یک ںی یک کٹ ی ما
 رپ نا ین نر مرمر چسب هد تو کل اےس
 ا ی ل کیک ںیہ اکی کر دھر دا ن

 ۲۹۱۳ ۵ تیام باب "انس ستار
 ۰ اتم رارس حاد سو ید لو ادرک مایہ لا ۲!
 متی ١ ب١ شت از ترآ
 اش یا اف لمس

 ۳٩ تا۳۲۲ با شرس ترآ

 کم داو الم رج روا نر را یر یم روا مجاری رگ با
 . تا تم ] هری ںی لوگو رد« رک یی جدا نوک

 ۹ تا ڈ با سج رر

 ۔ ےس اف اللا ک ر سر ار ا کرزی

 ۱۳ تی« ب ہر
 ۔ ےس ارب نا ےکارخدربعمن رکہ ےس س دم ہار یر اد ےل

 - ١٠ ت م با نیفاللا ب آكل وا
 ا لرکروا اوس ےک اردا سار جو ھلو ادخ رپ رک زمہ رکے ماس ےک نزا

 ١ تا۳ ب! احسا ب اک

 ۔ ےہ ہن الاد فسا راس سید
 ۱0 تیر۳۵ با اش بال

 ےس رک سیب همراهی رکت نم یکے ریتردا ےگ ره رج ےک ے رر دا

 ۔ ےسارغ کای را نیا نم ارم یک کاوسس ےک س اردا ںیم سدد رار دا

 تیبا ایض» باک
 د ےہ سب 1 را سگ وال رہ الم ںیم ست سد رکا ل رم اد ں

 ۱١تا ۱۵ باب چدرت باک

 ار لالہاس تے ہ نک یم یگیکاپ ١ ےس نکا جم نادم ںیم ور
۱۳ 



 رسا نصر

 ۱۲ تی با بوک مود باک

 ارع لک سا ےں رپ فکں اعباوس ےن وا سیلپمم دم ام رب لر داف ےل
 - کسي

 ۱۳ تیم پاپ یل اس بال دا

 ںاۓالیپ فرطل اما اه رم بد مر تاب یو کی یا ےن نامر دا

 چد : ےس ںی ناک 7 از راس اش نوار ےل یک

 ۸ تر ۳ 2 امشب

 ہدالاو ےےرکادپ کل ورانکک ذ اد ید پارک لد فني اب ساک
 - بم کل ان ںی نادا ین کش

 او ۱۰ تم۱ ۱۰ سا هایم پب

 ےل مر ترقه حس نا . ےہ اترا يا را انه د هو کلر که نوا مت ر ری

 ےل ودرب ILL ےک اے نا )سبک تشک ٹہ سا یا

 دیا ےہ یس ا٠ گروپ e ےن اع ردا تیپ نیک یاب ںیہ کن زو نام

 لاتی ددم تک جی اج ےس تکا ےس ی ےن

 وم سرم هم

 تب اما جک

 ان تما ۲۰ با ار

 و 2 سر ےج ےس و یگ ۷ش یب

 (۳ تی« بسا ار ) . اچ ساک

 هل اد باہ ےک جوس. ٣۹ ےس ن رک وا نرگس اچ ا

 ۔ ےہ رم اد یب کک اد اراپ منو اد ن لیزر ےل ۰
 ٠تا ۱۱۳ پا سم

 ےہ ست کر دا رک یس اد وا ےہ یک بک مک هر 'ب رخ یز ےل

 ۳۲ - ۱۳ ضم

TT را ET 



 ۔ ےس وہ بیا یم ےہ ایوب ںویکت ا کین ےس یت
6 3 

 7 ۱-۱ ی ۱

 زیا رکھ ےنر ارن ےہ ا ارن ےس لس نمت الی الی لر زد یه جرم

 . 0۱ ۷۰ يصم .ےار

 ۱۳۰۱۳ او ۔ ےب دھن مکے پا پس یخ ہد رپ ےک موج
 ۔ ےہ لام رب هی لپ ارت کر رد پا اب رک نیز

 ۷۳ * و ی

 ۳۹-۰ ۔۴۷ م۔ا اڑ کب ج اند ےک ںیم اہک لود راش ےس عن وس

 ۔ رک دابک لا ترص رو | که دکور رک سا ایکس عرب
 م۱4 تب ۲ مار  ۱

 ںی نا نیں ےس واب ےک ےس ےسوذعو وکر رکے ےک ربط ی اخر ےس تا عن نا
 ترض ااو ہل اص فاس ناشرپ ے ےر نسر لہرا ۱ےہ تو ۳

 ابا اضاف یا ےس ن فک یہ س مر ۔ ےھت نانا فرم ءد ےہ لم یب انا ادخ کج یم
 تا ہیکل دبا ےک نم سا عباطم ےکننامب ےک نا .ےس کے لیسحفم رک نا
 رم نیس ددا چچ اا یا سر ل اد عطا نظام ماچ اسم
 ۔ںی ےک ننک ی

 ات ارتش ےہ زود با قم تولت کا ےہ عور کاخ بطن زود
 عوفر تکان ںی نھ ےس نا د کا نھھموو بزنس لپ کی یر

 لاس اک اور بارز سرم بک کاردانی دا۔ ات اکر بام اپ ا

 تضمین ندا ات لال ی روو ےس مدعادغرکس ےس ورت و

 ۰ نگه ع سرکہ اط ۷م لانا کیا تقو ےل راع ہو ارپ یت سکا سیم
 هو رت نیم اه را بان. يا درک
 و ی ارواعو ارق ا ردا ےک ارغ نالط اا لک

 رج ےک ع بم ترطع رد راک ای, سد لو هم لا!
 یس رپ یو عکس اف کا ےس ترط !مغرکن ا کےس ے2 فرم بلطم اے کل ولع ےک ارن سم

 ل ا سس سس سس



 ہم ا
 ہرای لار ما

 لرسم نارات نس غرار لسی ےس ایک ایک آیتک نیر
 کک 1۳/2 فری تر دال نی یس کرک

 - نر لر رفسمم جے ترتروا رن لاحتر و تسرب ادشدرؤاپ ۱

 تل ےن رسول کر کئ شکم سید رام ےس تام ےس نیک ادا لا

 7# اپ کج ک ا بد اص ی ررر ددا یال کیچ تسرب ی رب تالت ےک اہے تر '

 ام با هتک ی کتب تار '

 J را چاق یا ترس اد روز ریت اب سا ںیم سار

 لی ازم - ا مردم چپ 7 پہ اکا 2 ےضب ےہ ۔سپض تا رک

 شیخ در اش سد سا تر ای: کا ھو یکے س با ےس شیپ ارج: روا

 کرم قاتل سارا تل تک لا مپ ٹی مم ام

 روم تیا لس کے رپ لک یا دلا ےس سین اد ںیم ےن ےل 1

 ل یم اذ تی کرس بل و ےن لک ا ۱

 ےب کر زاب ج ع اغ ی رنا یک ب کونے سا

 ناک امر که تان زود تینا اب رک /

 َ u اغںی ےہ سر نب :

 ترکیب ترين سگ
 رک مت زرت گزر ازا یہ :

 - سرا . ی یک

 ابن تیر

رب رک ساک سل ےس ا تاز کا“ ۰۵9۹ (
 ےس وک سیم نر دو سس 

رد ا لرلای یی کس ان هک زا ردا ےک کا
 بم ےس گر سیل نک

1 
 شا بکر سا راک ی

 کیلے زس کب سرو ساب ان بس از “ےہ سوم رک مکر وا نک

ه با سگ را هرچی تمام کے مد یک اک
 تک



 لی ا روا تفایروا تی اف که برف همه قلمی بر یس

 سم ترا رپ ماعم ےس س تحب اھ یک ا کی ار دا نکا کاپ ت اذ
 عرف لز د لٹر وا نایاب ےس ماکاکس اہک ا کر شماکی اعتادخ کی سک

 تفت نا بکر اک س ارک اب یب ےس یلاھت یس فجر ج کا پ مولعم ےس سا
 بس لاتر ایمر دا ات ا ںیم تادج کل نک ستی ر اردا ید ا ت رار پت اروم کج

 کر اتار کل اھش ےس یل اد کام اگ: ام ام نم یک اے یس ےک مزار 7017
 ا یر شا فرح کی کا انس ںی دلد هل نوک ن | ہنی ر شرا بارا رر ل فار ںی

 هاب ری هد يه لول ود یر باف ددا یز اک زو روا یتیم زو ددا گی با
 طب سا لپ هایم تاز لا رک بودم

 ھهج ےب ا ری کسی قتل دا آی سا

 روا لہ لس, ین پر ہدیقل کت یل د۔ ےہ ریدرت کم ےس چپک ورت سی ب
 راف ۱ ےس س لم تیبا ناشر دا نوری | ےل ےس تمہ لازم

 ددلاد فالخرب ےہ زا تتیایم ںیم گرلھند کلا ٠ےہ ت رک ترم ع ا ےک رک
 یر رکو ت ےس گرام یک لا قور پ بج ےس یشن یم ب ہا یاب ب ںیم نارکے دل
 1 ا تاور کر ا د مل ا ی رپ کد الدا کے ا

 لر شه پز تر ی وا ناک ١
 ( ۱۳ باب یس ۱

 لے و دنب روا ےن مال الخ چیر کے سام تاک سل ہدایا ےس دا زس نا

 ہرا ازاپ نکے ل کامن ہو ظذ اما دا یو تعهد دا روا پارک

 "راز تر ےس ںیہن تری مع لعاب « تم هست ری رو کام ۱

 اکر ناطسم ےسےرداما ےک رقت کپ | فا مه تره ںی ورم ےس دیے نر

 ایک ای تیک ا! ۷ں ولاض؛ بس رکب ںیہن یر بپا پا توصوکا دخ ہو ے ایکل وما

 ماما ق تارا هل



 ۳۲ و سلا زر

 ہرا ۷ مم

 چپ ںیم ب اں ار بید بیک ا درر خ کسر دا ای اکے سرے
 غدد ۱ ترم هجا دز کل اراک هل ارد سرما کک
 ۳ واسه سم رک ینہ ےک ےل ےادخردا ےہ ام, انکا اک

 نام سرا ۷ انک ےک ل را ضر ےن نپلر دا ےئا عر یر بیل ےس نل

 تازه حنا هیت تنے ا اپن ہد ےس لت کے س جیئاترضتو رخ تر را

 لر سیف نا ملل ہد ںی ںی ہوم اف اردا وز
 لس املاک کي يه غکں ای ےن لالا . نر
 ہی: ایم و ز این عم سکا کس ارد ان امخاش اکے نیٹ نر ایم, اک نرگس که
 هی سطل نا سي سو پا پد سکس ال. جم
 هم سا رپ بیم ال عکس ار رييس رد ساید

 فرم از دا
 ےکا ر رد سایه دن اندر سنا تاب سال یم ۷"

 کارو الت دابک کر ا ددا ار هر اک لا یی ۔ ےس اتو سات ےس ارکں رت بر

 ایم کام دوا م اد سلا یلع تر ےہ تزعرو ۱ تفارخم یک دد یلع ارت ا1 ل

 تز ربل( ےس CL les گا ےک سس اکل ا کچرا ترو زمرو اد رکی کت م ا ے

 را نکے یس تم ےن یس راصن سج ےس ںیم یگد نب رسد یاس کشت تر
 رس ےل ےک دابعیکں وتس ردا یکن ارن اں اس کا رک نگرش ی نیر

 ےل تب تر وا با رک هه صزا

 ۷۷ع رد نرادخ ے اب پ Ife ےک ع لا یلص سنا رو ےن ں کت اسیع ےس ناس

 از ےک پا چر نیا رت کن ا ںی یا ؟ ںیم کس دن اٹک ا پک ےل ا
 ی ساده - ار لا تی "هد. سير اه تست هد اردک الي يک
 ترے جے آب شمش رگ قی لہ ج رے ترم یف



 سم نا لام

 2 ره عن رپ سا تورها رک تیتر درک نه کک
 انس سم نم ما نیا بس سو لکر ظا در طامرک ارب ښکل و روا هدنی

 ےس اے رپ ہک نادم رکے ا ار ککے ماس وکت یل سایکں ریت ب غ ناق ام
 سر جم تزععروت نکیل رہ ےگ لدا ےررا ی اکر م نات کے ےل روا

 رواں راک ی ررر ب تک ہرا ی و ےک کر اخ اکر یک ہر اعر وک
 کف رت یر یوا ےس سا رکے پہ فرش ارب امن لا اپ ہد ابا ےہ برق ےس نل ںیہن

 ۱ ۔ےس وہی
 یگ حب کر کن ای ع ای لیا ا ی و عا لین نت نیر اش ں اہ

 فط ےہ ےک کتا ںیم تی | هاچ تسلط( نیب بہم کہ لن. ےس
 بتا کرک س اھ ی رور ار زا یار که کس فل ےن ین مفکر ید رک

 ےس سکیم سر صن یل وکے یا ںایب + سر ںی لس ےس عر یمن اسے سا کے
 ۔ ےس ام راع کل ارد تس ےہ ےک جت کف طع فرص ؛ ںی سرب لضفا تار یش رپ ہک

 تار رپ یم اردن فط یم فطخ کے ب پن ہیلع رک کون ساب نا
 ۔ ےس نل مم اکہتع ایم یک

 بے ۳م

 راعو کیک ےس رپ ۱

 تے ا کب سرد لا لک E ل لر دا“ ۳ا
 تستر رپ رپ کن ا ںرپ شی عام یل اصل کر دا ای اوج گولودر ۰. سرک

 اف ید | لو ته ام د ار کی دب لادن رپ گو ہر رد اکے من یزم ےس لضعن ےن
 سخن سل 2 7 نفر راس ها کل ا در ٠گ ۱ روا اگے نل بال گند رد رگ ا

 زور ےک اچ اد ضر ود رت اکے رک ٹکر روا ات سرچ لا ید نب لر لا

 )وارو ت ر نار کرار اذل ۔ ےس ای ب اصر د ا اوہ ےب لم اس ےک لاک بس
 23 باز اروا رب ۷ں رم ۷ ن ارل دے اب یر ین لر رتا یش ےک

 ےب کا ےس ں رپ دا یکن رہ تین هد < بارگاه یه
 7 ۲ هاوتر 7 لرل دا ےل وب راز رک مکس اد هد کی مه +

 را



 نر لام

 ایل کب ورک اھت با. بد مکا رد ر تچ یی کن کج
 نان ام مکس عترت را ےیل ام بس ام ےس نا ےس ںیم ںرگر مم زاد نا رکے چپ اچ

 هی

 روا اکل ار رکا ربان کم راد ردا تیک تر تیپ یسک و ےک ے تاھا ٣

 روا اکر کے نل ہار سا ے رک رخ مل ان کردا اما خم نم اس رکھ رجب ےک ایکن

 رکن اب نوا اع ٤یم تم اس ا مب ےس یک اھا ےس یک ترم اھ ورکوو
 ور شب جک کا کس کر اڑ کے رد راع يه رب کری یک رک ساید

 گان ےن پر کں ریہ نم کے سی کى ا م راد اط نٹ اف س ا یگ

 سا ای ام لا کیک ےس نر نا ںیم سا رک یک ایان پرس سقط 7
 سرخ سیم تی ےر تک نام رے ےل پر گن ایرد ےک ں 7 2 u“ راز ہک ےس

 متد با ےس الی السا ا ےک وام ترک کک ی ی السا ی رکا ںی لستم ےک مان
 یکے س ارضی کل او ےس مالس ایگ ن اغ ۔ ےس ناھن وا ںیم ےک ار ےس و ےترکر ان

 یالسا سه ام هک ترس تی اس بم کاهش ےس یکے سرک فک
 ریا یگ ر ےل کا رک الس اپ کال ںیم ےس اپ آر کاک( غن

 نا ییہ دوا ےہ یھب ف اکی رب ہش ا ستر کرت لز عے ینپارکب اپ
 ےس یر اد تداہع ۔ ےہ ور تم تماس اهتسدف سا حس تدابعی کلا ےہ

 ناکا ےس ت اہک ی وردا ارس سرا کس باطل سر رنک کن الم ا

 ہو ےک ے ٣ک ےب اوم اظنم ےڑاس ےک ت رابع کر لا کے بسی اطال ادد روا ےب

 سرد ےس مالسا فر ماظن ادب اھ سک مے لا باد ا ےب خو بس
 یک لا ہدیہ ےرک در یک ا ناش ےس زرہ ددا اکر مر دا تاج این ای ارپ سا

 ۰ را6 انا عا کد پپر الاد ےک اردا پس اظ نک داس اظ اکت ذابع
 لا سور ی رب ینگ یک وکم اوت کے س یکی اہ کلرک ت نرده سا

 ےس کیا ےس ےک بسرطب ضر وا ن ام ' رس ر اش م ےس لوتخاط دام یساگردا اکر ت اط

 ماسک عش تادان هل

 ہہی و ہں ہہ ہور و ےہ ےہ ےس ےہ ے



 ک نقل
 ہلار

 تربت بال کیس ں نامی یر مرام لرد ین یف ںیم سا
 7 ۷پ لا الا ے ود کل مد نا اروا اکے س براق ےک تدایع یک اھ ےگ ےکال

 هر هېر پاب یی یکه لس روع یر درز یک کز ناب ارس لامر ےک لا کرب با
 راے ور هو وا کس وي تی رکن یا هوم کسب سو
 روا اگے نٹ باد لرد رگ ال آيات ار کا دا کر ام نه تفت دا اع ےس
 کاو ز۷ لا



 ا
 هباومصتعاو يلاپاونما ساات ت بم روت
 ها 9 و 22 ھر ر ور ےن و دورہ

 ويله ھر لضصفو هنیومحر = ایس

 انت طا رس

 نإ س اب ےہ ےس فکر 71 رورپ ےماہم رگ ےک

 تک فل ھے دے چپ تج لر نی
 کر تل نا کر و ورا تن

 ےک تکا ر یا درا ا 7 طا امام

 رنا روا کے رکل ضا ایا رپ ناروا اگے کل اد ںی

 بہار یی لا توا یساگے تھک ءاد یک نیب کک

 تسطاکرو| ترععاہ لا
 ےس 0 تجر لر اغ تا ا لاس

 جے ٭ہاھجوو



 مر نر لس

 یا ب ےس سا. بلا ییردا فقر ےس سلا ناروا ترہن ٹی لرڈود ٠ھ اید رم
 یب نزد رب اکر اھ او تالا ےک کرک امردا لیا ام یکن ا ےک/ب طا رک مانی
 ضرب ار باما ےہ سری ب ترب کر ولاررعن بج یم عسل
 تاس ارت ياشا روا از وه ار بج تام شام کس نیرو نی ام
 از اه تبار دن رد انار کے لار وا ہا سيم
 لی لس رت لر باہ / رد تری ناز | ٹرک ت ا روا
 لکھ سل است تر فني ارگ از لس که یا نیا یک
 هر تم ںی تاذو بی ےس نرم نا یی هست یو نرم
 لب تیپ لک فانی دامن کان اےس تک لیوا نیم ےس نب اس ےک لک
 گوار واخد سا. سلب لپ نت همی ناو تی نوا
 ویا یس ت ےک ن ا نک ایم ایمر داور فردا عی مرک دا ںیم کدر دا

 رور روا ںیم یک بر یھب می ا لورالام یم ےک ںی فر ولا ےہ یر ار ماکں وھی
 و تہورروا یک ل ایعد لب ا١ یھب اجل وا یب اس کد رای ارد راع رام بش: یب
 سش ں ا نضر بانو س ۱شرف یھب اوج ا ادا ی یر دار کب اا
 یر فرو محی لی ےک گرم را ای بارک ف بش ها مان نارد اے فرقوکر پاکر ایر ا )وج ےک
 ےک سا هم ترکی رب کی مارک یر رفت یس ےک زم ضم امن وت. ےہ تر
 ۰ گرو مرکب بک .هج لرد تجب ےک ےب س ی آت از کی کس ۔ ےگ نال
 ےس ےس بمرن کرو گز یک ب یخ ےیہ رت ترد کا. کد کک ےب ےک( کک ا
 تم تردرضم ے” کت امن ف ما نا تک بل دات یمن نم تود
 تر هو ضد در مر ی سیم یک یل ری ارد لئ اکی اہک
 نزول رب رم هتس عرارلاد تا يا رب ےہ ال سا هو - وب عد ا
 . سرا شم ۷ ناز صدد لا

 هم تو لو ی نرم اپ شا باب رو ها رر ےک “مپ
 27 نام میم کار انک ضار زرو سر یا ےس با را ہری سام
 ( ان هدردا ےس یک کن ایب رکل مکتب هام سام ےس لی لی ادا

۳۹ 



 رت ا نرل

 تررارکر ررر حرن رو ترور یخ نر فلت کم سک نجس اہ فی ۱

 زی راکت که دو کت ی پی يا
 اس به سا ایی نم 7 بهره سد نوه تر وک کب
 اب ا۷ ت یب ہر تار دار ملا مالخرکں ورم ب لک :ںریئاودردا ےہ یگ کرک

 لام ار یس ٹا ۸گ اکر دور کر ای جمع بیر لاع ٹرصورئا) 2 ےۓیردوا

 - هچ ی یر کک برو ل رشا ےک ع اخو عال کی اتت ارد یر کل اش رتع
 کر ر ارزی ترم ی ےس نئے یس ےک جیش لعن لا تد کپ
 بساط ظیف ب۲. ی تامفار یک الي ہہ کز ادرار اتل ضجر . ےہ ناپ سکس

 لام دا مراد ام قلمرو روا یررا» تما ارور رو روا

 کاایک اوس ا حاس ےس یبا دا کز هتل تره کود یا

 و
 درن یم انکے سا اھ پروف اع اھ کت کپ یھی یال م ارت ہوا عرق
 لس تیز یملقف رکن یب دے سا کس ےہ لک کت ین اض نزد زر
 نامضارکے اچ ای انب نکیل ےس نجیب ےب کت ین اض ا یم در کیم رعد یتس

 رار کد ںیم ناش کای یک ںی باغ کس نا نم تورها الا
 ےس س١م درج مت ا اج یر طف ےک ادا ا تع ر شب ارخ+ توالط و تسج ا مرور صل

 یکے نا ےک راپ ادت ںیم ت ایرو کر مان ا ےک تینا سہ ید لاکر
 وفا راز ورم ںیہ کل و ےن ا رک سیو رک گل نج. ےک ممکن رعم
 رک الم ےک یس کن از کود سیم یگ امہ رکں کا مر کا ہد سم ینبرپدزگرذ
 تند عا ب عاص تکس یم بہ ادع کیا ےس اش اب ل اسی ےس نین سی

 تیس کیل نو اما ت نطعم نہا ےن سکے نان ںیم ایر تر شرک
 گن ریه وه طه کلوپ تن ست خير یر ایر

 ٹری رور سرب نإ ےک لم ی یر وه نر بعد ار سم
 روا ےس ا اب و طا کرک سرکه ے ای رج نا عجيب تیره, د ب

 تازه سان رک طلا یار کپ
۲ 



 د 7 ۰ ےہ 7

 کرک درگ و ضمنا یک برا اه یکے رر کام اسب ےک 2

 ام در لرد اد تاپ ردا رت کپ ا ںی رر ضس لار
 بسيج کب دم کر RL [ےس سا

 تا کپ نیز ےب یل هر نرم یر اکے نوک نل رب کپ
 اپ کرام عا رر اھ یا + تاکہ ون رات یم شرف کس ےہ نل ریل
 ن یا ترم ل امور بشید گم ٤ 37 ور ںیم انک. ےہ باوجاکم زلاوس ےساسرد ١ار اک

 کیا ؛ ےس لکم ٹر یر انس لی رک ابا
 رد ار کر ٢ ےسہ رر کل لاک ےہ 1 ۷ رر تک رسما ترا

 ا چار اا کہ ےک کیا ترار ر ےس ںیم ا ےہ
 ہر ات ےب رہا ےس ت عار زن فرص هتل هتل رر. هی کت ےس 1

 ابیات اد ےکت رات فرض ےس اکر لت دا گردان ار نزلا ت رف ےس سر

 لار هل تیم فرز بد هکر پاپ ترس کیش ھھج
 من بیام کارد الکسا تی کت سرم اد یر رد
 رز لا ۔ےس یکی سرر ناشی اگر گرا جم اه کا تیت ی ا وب لب
 ی ریه کلا کد وا ےک م0 روال رک نلاطم هد اییتسررو | حب تیمی ام
 و

 زار روا بک کار وا را. کن یھ لهدردا ےک کری ھم انا ےس کا

 کے ی لاما واک بلاط ال ےل کیپ ےس
 زاد ار ےکں وکیکرد ١ نااب ام ےک اینک رب ترنم ارگ د ےک تط کا

 اس منع ل ںی یک نات ںی قد ران لر کراس
 را کل ارناف کن اتسددنپ ےیل ا ٠ کک خا زز ے لرم ںی نفس لا با
 طلا سرخ رموو تس ایس یکی رکو اشو ےب ےس ےب ےک ایڈ
 یم ےک ا ےک زلات ھوردا روسو ی اربا ےلیفا ےک فان اد لردع ےک نے یر ہک
 کابرا ںی اش کن ہں ےیل رکل صاح رد ہد ںیم رات٣ یباظنمناو یسایس کند

 سالا نیو رک ارم نر ریدر + یا صاف لا نب دو .ریکولا ندا فط یر کد 3
 م



 : ا نر لام

 لا عمه اس چی تفت له لس تری ارو اراک کرادی رمو رشد ںی تاب اد
 گوگل رب دا کنج چتر تیر اس دارم اد کردن تی /

 مے السار کرا یہ اس یا ارب ےس اذ لا نرد مس ٠ےہ کرب یلیڈ ںیم انک چک
 لز تک نیز ورم لی رک لا کارگر در سدیم دارا زا یم 3

 ےس ںمتماپ ےس امن نمدر لین یداد نی ہرک یکن وف ےن لالا نیر. ید کرب ےک
 ہد ٠ایل ت بج ےس ںونھکد ندیم اک ترس یا نار دار سب زلا نہاد یل نیکی تسدرپ من

 7 دا چک مت هات اک کم لب رسيد رر /

 سا تر تا ١
 ین هدر مای یلدا نیز ترسم...

 نربس ےک کی رح نبا اینس یل نب و در و تر ترس
 ۔ یا مار کار نظروا کت سر کب ایم ۷ں ورم ردا راو روک ںی ب

 6 تا بلاط لا نیا یھ « باطن ا برک ےہ فسم کد الف عین چن ا
 پر ر | تز شاو ترطح ص املا نادر زلادبع رس نازلادک( ای ا:

 ای کر نفس سی هر نو شاد تا میل نیم
 ۔ایاپ ہد د صا ےس لر! ںیم رن گارد 7

 همی ایر مهر اش سرا ویا ی 1
 ) گر ںی ب یں ویس ورد بزا ن ۔اہ ہلا ہیک ب راھ تہاصلا را ہدابگ ٢ی رزحندیمسر ہا ۰

 ۰ ںی کرار ردا لف ا ےک اقر

 ےک ےس ترب ےک وبئر پک ےل ےک کک ساب ےک بکر ہل باک ر نا تعا یھ 4

 ےب ند ہد یک تیل رکن نسل رپ نبرد
 ۰ ےل تراک آت اروا ےب ںی ہار کاخ یکے ایکو رکے وکی ددا ےک کٹ ۷ں اب کک

 ۷ ْ رگ ت ر ارے نا ےک سنا ما نرده نب سید ساک وکام
 فالخ ےک لک نا یھب رانا هل ایرنا رب سکس.

 لر یا نال ت کتیا باطخاکم المال جس ےن تر دب دکن اھت
 ۰ ۱ دی ی بحصم الگ تدابعل اس سکے رپ ےن نہ یہ رکن لارج ںی رعت



 شر رسا

 ٹا ےس ال مالم ا بیرو ےس ےل ںیم 7 اے ےن ےک مر پس مال رب

 لاله لس یہ نون نا لم ےڑ گن یرو ڈا
 ۔ےت ےتڑزگں یم ںوزور نر رواں زا ھار

 ریز ںیم لطیم سا۷ ےہ تام کن یرتم ےس ب وو ا ںورددپ ام تير
 راس یہی یس نی هدا دعس یہ اوم نی دم یر

 ۔ ںیہ فر٦ن نامدار

 سد رکن نان ےب تعا کور۷ ت شاردا بد اط یز
 ۔ ںی ید تلو درد ارار ارل ےک

 رک ار ںی زز پا ب ہر ہں رب کچ تلا دری ےک فر یس
 کانگ سیب ٹپ یرعہ سب انور ام و ترس ےس سول انس د یکن ۔ںیف تنمکان ہد
 درک اس بز لورم بن روت کا
 ا ںی لت یک

 4 لب بر  لطارب ید بوب تسیپ تب دود کد چ
 نر اد نشر لو شرر لو لیک ی سی

OATرد تن کان رد اس سرک یل کرب شکن لبا راد رب  
 7 امرادمر مر بش سل ہو ےھت تا۷ کب م | یر 7 مع ےک از اتر روا

 گر -ل ریس یر لس ڈی یر اس پ ۱ ےگر ہر کل رل ازت عاطر دا

 فر گی لمس و ھی باف ےک ارد
 یمن چرا ہا هک ید برعهده
 ور ارد لو مش کسر هم يک هنر هديه ید
 طلای سر کیف اس۲ ساک سی اپ کد
 نامی بن اکر اکو دپ ہنی ےل ےک ت اغیار دا تالال یل ںی تاز ی پار سو

 کپ ران رک و یھاوس لایک نر ےک پا ب سسر دا
 درا وعر لاردا ریلولا نیلام یھ یھب لر لا ارت! نیر د ۲: سه 7

 سرو راوررړ اروا نامر و ررر باردار 1 ا ۔ںیھ 0 اس رر ایف تو دس بک
 ا سس



 هم کہ اردا تبا بک ادا ابن ںی ل
 بان نک یلا لو دوم ساب نی ناتبد#ت ست متر اگر دن ف دل

 ال تسلط پا تیز رس + رم قم + نر هی پچ هست کسب ام

 باب بلای ےک شرک رابط کر اما
 تی ناطے سر ایت اینپ یا اکر دوا اھت اتر رر غا ردا ن اتر: ترد ناری

 ےک ےہ گارد قهر پد لپ هراز دا ترو ےب ر 27

 چیز بلا نیر یش
 هبا ترسل نامر ہت ا[: ا تری ناحرب وھو

 0807 رو ۶

 ےہ نیر نر
 ےڈرم یم ےہ بن DL 7 فرط کرامت مر مرا ۴۳

 نیر ممه سنی رک هر م لماکل اسم یادو ا ید رشا ےک
 روا تم ام کس سا, ےازر یر ۳ زر ےس شرر یب غسل 7

 هاتو ےک کھ لر کورکی کک وے ابا ع ادرک لس. ات سنایا
 کما اگ دیح میم تن ںیم بہم لپ ۔ےہریحرتل اش نیرت نو کس ١ ۔ ےہ اتری
 رک اص ےہ دد للو یب ل اھت کرب ال ای رد ۱ ںایھٹف لم ےس بالا نت ےک نر

 لاء الرھکرکل رب رگ نا E 7: 7۶ یک عد ےس گزرنا لانا ےن اما لعن وا کل ےس تاذ

 ۔ ایگ طار رک وتن ارد ایر ودر کل رکا طلف

 ترس تا
 رر ار پښ ودا ا لاین هب کرک اور کن لعن ےک برد ادرار تا ها
 ںیہ اسال 1 امراض لص اا سرا یے لودی < یہا ےرہور سی

 یس تیر یک تم رم نوا نر ب نا. ںی اد سیر
 ن قو یکن درد ارو | نفر اپ ان نا یش ریل 7 ۰ بی ور

 -ارراو لرش لاعقم اک نار دا ٦ در
 توس سس سس



 ۳ تیل

 هاب ناما

 نازک نه چانه بمب دان روي یے 7
 راں رابغ وار تال کک بہ مام ےک ں دن ؛ 7س رروط ےس وجد لم اگ ےل

 دو ل علت سیاه نون ارکت فسا کے روب اک لک سا عج اولایف در ےس ظن

 در ۂلعمز تر کرز رفتی هد ےن تی ا

 ۷گ زار لا < ںی گہ ںی ںوقرف فلخس یت ۴ے سر درج عمر وا رک تامصدس سم

 یخ رک تن زالو دنپ تیتر تیر, تی نقض نت
 ری اقتدار ها رم ہر وم
 پا تای يزد اد تای نی ں زض نو لاد

 ردا ید يک تا - چای دارد سر نو
u:راد گر لت تافل هدر فسا ترا او لر یزع ن زنم  

 کتان ںی ت انس کک رن ور رز ]و تلای اشک رل کا
 ںیم شیر یک رک ترم تا۰ ارپ شیت تالار راد رفتند ترمز ثالع ارد در

 ارد ریتم ام کر ےک کک رک افنم ےس تاو تے نو روا ذروا ساسی

 ۔ نوک شاخ ملا ناےب ےلان

 رر ںی لا ا
 ںیریتہ فلمی او ےنرکل کل فا نش نالا رر ی لا لام ے لر

 ۲۷۷تن ےہ تب وکی ہے س آ رک هرکه سبک رک
 من وا زا رک ترس

 ٹی ےہ رد یب کا بسے لے سل یاب کل زار ٤ نا ےن نرو نو ام
 فار ارد ا سط مکر نت نم مس, یر سما « تب ناو نا ےس لام
 بار کو با یر تکو لمع اخ غ ارو لور ۰ اار ن اضم پ ١ ںی ں ہر

 کرد اتر ناف یارک رکن تی کن اردا بے کاش ںی تات ا نانا
 سس سس



a نالا 
 I رپ ترضر کپ نیلا ا نحا هللا گارابتف ار ارب مت راکٹ دل

 ا ےس اراپ ٤

 نیلا نماناام د ان ينح ضر ال و تارام طض یزلل یھکد تصحداا
 لغ امدو لد ےک نان: رکس لار ار اطر کل واری اردا ہرا یا تر یر تدور دا

 ہوا ےس یکے با للعلا اعر وا تا ل سار لی ر ےسوا رد ارح کر ھم۷ اف تکو لع
 ا

 نهرل ۱۷۸ انکهی امور » توش اند ایزی اس
Uy1 عامر لولور روا لد ل روو ےروا یک ود لو لا ےہ کیكم ا ےس کا ات " 

 سن سد یک دد کل غان و یی امير. یہ خار سری ان
 ںی ےٹامکےک تردن یی کال گم اي.

 ترابی
 رس کت دبی حت نا ملف ام کک نیک ےسروا یک بہرہ ترا لاو 4 ۱

 رکی ر اک ارو کرا کپ خر لول ےس داب پاتر فی
 ےس ۱ ےس لارد : یان لورا کلو ددا کرب 1 7 ل امر دي« ےک د نیم

 کی ضریب یر یر اپ تست ام د ںر ایر گوجر پرو اغ سیل لرد دن ںیم
 رٹ ا یر ل رستاک ایک لرز اک یترت لار را روا ار دا

 کار وار ا میم طلایی ل
 . اج مر اچ سهم هر وک سر ایکس یم پید ییا لک” درازی درہ ا
 ا رکی ور کرک ایج کں ڑھڑد فرص رپ کا دک
 رکے کدر لاس نیم ہہ رک ابو اھ کر یم او اپ کک یک اھت اتھبِتدایکل عرب
 تمناعدرروا رر عا اک کزن ھی ےس ےن ےن زا ؛[جسک ارپ ترد کرا سکت راب

 ابا روا دال د تس ےس رقم ریشه نر دف رک
 راز ے تقاط ےہ برام کلو رک ں پنل کک رکا ےک ب ںی از ٰل این

 ۔ ںیہن ںی تیک ا فی
 ي کا ي ي



 2 ناک

 ےس دد دا تم ږی پددر کت ینا هست
 ںی رے ور ےل لکن رک ےہ نک اردا پسی ی ارل تاز کر زاروا نا رب. یھ
 ۔ے ا ہرا تو گردو سا کتاب ب ںی سر کو و اپ
 فروم ید امہ تا عزا کر نرده لر ےس و می

 ۰ ےہ رکن ادا تصر یار سا ے

 ولا کلم
 روم ورت غم مس اک اردا ےس ن ایا گروہ اذا ٣۴

 اگر اگے اھ ہا کے یے کک كس زم اروا نیو ار نارم ری ےس اس ےک ت کر ی اک

 تب f )روا تم لر مکن رز سر ادا قد ےب ۔ےس ہار یر لک ار ار
 ماس اک کت رعت لذ ےک ترت اکا لع ا روا تعبت کی اردا ناب

 لاطبا رب رت کس ا٠ تھ یرادصم لو ےک س اھم یکرکاکے نم ا نبا ےک نار دا تیگولا یک

 مات لے کرے میٹ یش وع سا چپر اے
 ۲ لاد اه اب رپ ےہ اھ غیب سس ناک تملک بم 7 نل الا بری اپ

 لر ار وا ناب رس بش تله زرین کای نر عی
 هوا ٣ک ا تص او اردا ل اد لر دا تی اه رم مربع باک

 ےہ ےس مے سارا کي سا اگے یک الخ ےک مار

 لا سم شر یک ب که درگ اضردا نر لب لا 0007 رک سی باطم
iریپ یک رم نی ےک کا مالا ےس ار ام ی  

 ل رار ےک ردا ےک یک رر ت ںی ۳م تلخ ھے رنز ینا اب درز کر زیئاروا

 رراطبرےڑب ١برا 1 هری اي لوس ۰ گوا ےل زلود ناب لاردا

 ےس رر یر ناک سی تر ]مت ا وک تار ےس تند
 رد ملودی ۳ ور تی رپ سیم بک تی اچ ےس بس

 و ےہ



 1 سا نل مم

 ار کرام لک کے تکا اد ر ا ھا نا اچ
  نالت کا ردا عالی داری کن ایا الدا سم رک .ںی رب سو علل

 طب مهد رگ )اکا دان ۳ ف ها مع طاس یر ا ےس مم

 اوم اہ ۷ تیزا ۷ تیم | را یزلو ی سرما تای ارج یررب امور
 ید ترمه یتیم ۱.۷ تی چه سري ان مر

 اتص رد انب ج رخ اےک کر ی اروا ی ای یا اس ہک یخ ںیم یگ
 ھو ِیزدبف تط۔ ےہاپ رپ اچ گن رز سي ادا پارکی
 ظص ےس بیقر تو بیکرت بس امعردا یکر دت یکپا سیم تقاط یادو سا« سرم سا
 رپ رم کت فر وچ یدال تخیلی اتیا رپ نرم يا ا ماند و. پاپ هک

 و رس کیں ار يا
 هه یاس ناب ارس رفا سالک رک

 ےک نی قیم ےب ےس روا ےک کرک ام اس رام ےس الخ: ںیم ےس رک
 بم صا لرل لی مر عنہ دا صعالغا؛ نا سال ا rL اصاب

 ترب ےب ےک لف ب ےل ن الس کے ہی یسرایعم اک ھلان ایر سرلا لور ت٣
 لام لام سار تھ او ےس سا ںی رشک زا يا لک سس هک
 ۔ رک یارک اے

 ایک سا ںی تاج چیز گرد رہو باس تیم
 ن ایا ےک کرا رٹ ھچک لا نب لضفود ہٹم ھر ف م دخ یض ںا کاتر اک
 دریں ل ضل ص امن ارد ا ںیم تمعر نیا کب ماست ےہ لگد ا سه
 نت شکل مه لف رو! تشچ هر نا اتمام هتل سف
 رر ےس لتر حال ید تکرار نهج تانک
 ندا لطمه رات لضخرکت رقم ےس سا ۔ ےس یکن الصا یں ورد
 ۷ے انب اچار کں رد رر دا انب اچار روف ید ارنا سیپت مٹ مر ےس تم
 شکن | رم تی ایر ارب تسر یر ےس تین اض رزرو ارات وحی کار م
 یاشار اف یاب دا عرالصص ید اند سارد ا یکے یک امسا ےس رکات ےہ م



 7 را ن ہا

 روا ترا« تدایس يه ان. گر La AA | رکے ےن رش
 مر رر تر ےک .٠گے یلاطم لار روا تب جم ترا را ے۷ا

 ۔ ےس کت ساوخزد سی باجی کلا ںیم تعکیرم زم زار کے نم
۳ ۰ ۳ 

 ناب تسربات
 ع اکا تسر رب ت الخ ےس ں زلال اروا لراس ےک ل نالت ا 6ر

 پلک رم ےس مان عاےھ هر زا ےک اردوان ری لا السلام دره
 سول ال ےس عام ےک ا ےس ارگ ما رس تسلط تل عج هال

 لراصتف)یراس اول رکن ےک پر و وڈ الور یل ٢ں نہر نا کج ار
 ےایکر مز ع اے نا ١رکت وز ات ہد ا کن ار اس رپ یف اردا یاس

 گا مر یم ےک سس ارد رب یل پ تر سخت و 7 سج اس ےک ارم کال اک ا
 ںیہ بمب سلول اور داور وار ایر رہ رو کل عن ۳ اسکار

 کد زوروا ل ایا ترک ا یکم لے یی ردےک ت العار و تمرر راح م ال لگ نک و

 هه سوری ۷ یک کت مع اط یک پرور وا ںی ےک 07 ولی رحت وک

 رابط کر کن ایی روا 2 ار ہا ےس مال از مر ا سی ر

 ہطبارر وند ارب ےس مئالسنان رر ےک اک دا ےک ناک تاجر رگ مت رک

 هر ےس منور نک “ےس ر سیم تہ ر کر لارا ےک اکل رص ہور وا ی اردا ےس

 بیر زن ار ےہ سہ ۱م اصن ماسک لا ۰ ی هتسوب ماد ی

 لطم رکا رر ب ںیہن ےس لد عم ےس تر ش است: ںیم سعے ان ایم سم الم
 رکا هرم دف بسم رز یاسر رب در سی تاب الغار رای ترص رم ھم اس ےس نمک

 رے ٹر لک ! ےل یک لاس رر ںی تک )اد ب

 تیار سا سن اب ےک د ا تیز طار بیت س ا
 رسالت چای ہد یب در ںیہن الص ا قو ےس اپ ا ےن
 نس ی ےک کریک بہرہ ارم ناک ںی ےب م ہن ررر دارس ہیلع
 - لو اگر یار و رپ موز ےب ےہ لز اوہ

 پس سس سس



 رکا نرل

 1 اک سرد دام ات س ماتش نای مالا امن کے بلطم
 ار ںی زالو یک باور اوری ںیہ ر و تیت ب ےب ےک وہا س
 ۔ ںیم مما لا



 مر نل

 كاا رسا يا ولكل نویو هليا لف كنو

 تله ریوهر كرام فاه تخ لرلو هلا

 ر او نالا یک نا یر کر
 ت07
 ور یل ڪپ هلا و اولن ناک هلا نیب

 ںی ےک ارد یر تف ںیم ےس ےک ی آکر ر ی

 لوکر کرکے ای کت کمکی
 در نی ارد ذاکر لم کا

es rf Fs,نم ستاد  

 رج تراک اار دالدا اردا ایر
 روا؛ 2 ود ےس ںیم ےک سن ارزو ودر

 7 رر 7 ولو 0 ہا
4 



 ھا نال

 1 ےک ا کالا مت

 .جالاد زر و مارا هم

 رس لبیک لا
 لانا ی ںی نارد تت رب ناب مدت نکے س وراو تیا زا اےک ت روش

yr eqeلس هو زا هان تم یار رک  
 کلن ار ےسابتا ےل دز کے اچ تبوک ےس تاور ےک ب ی رپ ل زاب ۶ تہب

 تر اوتر وپ بسیار تیک یک یم لام ےک ارم تیا یلاع ب۷ هچ ی
 رپ ملا ےہ ۳ لدا سمب ےل د ل لس صا دا هر کیا

 سا! گی اسم ی لا یھ تاغ ءا ارپ ےس لام یتا ۲یک افکت رر ی ی کب واتا مس
 کر هراش ترس کو روکا الی فردا اک ایکہ لب ےک ت کاش ر فنر صاغ

Jyلیئاح انب با ٹثراد ےک لت ام ای. عطا ںی تسرب ل یہ ےک ا ٹرک  

 رس ما جس تر و قلم تی هارد ب عترت کما
 اچ هل یر ]رب تن لا یب ترب با ےس سا سمن ڈیرن ترکہ
 ا غ تر ازم هما ترکیب ہدور کے نر کٹ کرب گل افاان دا ۔ںہ

 از نایرک کک الہ کس ا ۔ںیا تن ٠ںیہ ےک رقم ٹی صا سک اہ ںیم تا
 .ںیکرپ مر لعس انچ ےس
 ےک د تاواما ١ف ام عد نا تک

 ریہ ےس !رہصنع اد للاب اوما نذل ااماف تیا کب هییلاھت ا ا ۱ بل ا ر 7

 ےن رکف اما ےس مد ہکا ےہ اد رک کرک ل طرز رم تک
 9 یکل ولاد ےئرکغ اتا مو رو۱ اردو ا آل او

 ےل ےس ار یہ سرت تا ےس ل rS Deri نتر۴س ریا
 کا کا ها اه



۳ 

 ےک نص وم

 لر عرض هر ٹاک لا درد لان نیر ارد یر

 نت سرد ی تام رو ر ناب لر ساک ر ل اع ب ےک
 یر ل رر ںیم مامی سے یگ ارد اےس ں یر اس رد اسے د یکم ر

 2 تام ترش رد لک ' ےہ ر اخرا یکے ےک رکی رق ار و لک

 ۔اگیا تاک اوار تو اغکس ین. ترکت فا ردر کر تھم دیتا کک
 تك ز کج ےس فط را یک ام رد ہیلع زر یلص قا مع ی نام

 لوزن بج افرا ایر لو ته یز کر ید سکی کرا ےک
 تا, ان یہ ی ر کرام او ےک اھ لالا وپ مولع ت اس ےک ا ۔ ےاز مز اپ ید
 ےک ن ا۔ںم ہلساو بس ںی یلاب ؛ ےہررکرڈم تاص ورد ھگلل ہ۷ ا مک ۱ ن ںی ہد دخ
 ےن ایپ یل اطلس گاجر یو رپ بییرقر طس اد ءاوخ ےس ام ایپ لا مکس ورد ےس یو
 کر طور رد لار ما مات وا یر اش نٹ مد روا کر ےہ ےک
 ۔ سری کرا ےیص تاب یک سکہ گی کس یم اھم ےک دم طاع یک رب کیه

 مم ککے اب رت ےس درز رک:
 دتا گدا رگ

 با رکا یہ ےن لزا ےس ب نک/ئ ارد کرکے هاي ترس اد
 ھچ یب ےئنرہم لام قسم عو م بسر وا تردد بر تے مت رخ هر لو رسا
 ےک باوری ١ یھ ہیلر رد ا ےس کسر کل اوس قباطم ےکت درزی! سقکم ھھنیک

 ہد الف هه ندی غم تو دوا ۔ ےسدرجر کس یہ تارک رلود ےن فردا نا کا سر
 رکت رہی کرب ےہ مہک طنعزوفے یا لم بب اطخ تزور یف ادغرکول تار رگ
 ےس سرو رپ لزا” تارک یم لووس ےک ا ای ںیم قالب کل اح یے انہ بی
 اد و اوم ےک لوک س یب ےس یں یب کرک ےک الخ ارد ا م رہ راغ ںی بتا

 عرب از کہ ۷ اود لاوس لخت ے سرلا ذیل اوہ لب لر( اےس نا تاک ی
 طلا طاها سل رد« رها تط یک اباد ا تاللاوس مع! ےک

1 
 ےب ے۷ ار ب لص ل -لاز تپش ترک یہ لا کب ارپ ددا تب لک

REEآپ, را  



 مع تل یس تصوروا ےس ترتر تدب کی ا ٹاوررا ۔ےہلس برا شا یر

 کت امی لک 2 الشل زد لز ر ایران و در ه ترم ار کنز وا ےہ

 فر تل ضرر رخ یک دم اتم یک مد ہک تب ںیم مکے نل ےن لات نل ےل سر
 کر مد تیر. چ نن اخ رت یہ عرش عرف ا
 ی ب 7/۸ یا ےس پر

 ليا لو ےیل حرم ا۶ نامی یک اب

 باہ: گر تو ک؟ دب نم سیلاب عون یل ا ٹن ہا اکگ لیلا انیچر ا ا تر ارتش

 کر خ ےس جد نرم ےس ایم رکے ہ ےب بدطم کوا ضر آں وٹیکرں گرد نامردواکل اد ںی
 رات دال

 ہلا کم ٹریلر ںی ترک ا رد یی یم ےن ےک اکے پب ۵
 سے اکر زگککو ٹیم کہ اں یا ٹیم ترک یب ترش در چتر کنه ےک
 ہیر تا ملا ای یی لی رر یر نعت ےک شر ےس ےک

 رب: آو کے س  راداددا پا ںیم ںیٹراو ےک یجے دار ضرایب فو ار وزات ےس ال
 ین سرکل پیڈ ےک ں٤ ںڑ یہ لرد دللاد راد يا رک یک ار ناب دی لار

 کراں م ر د قش اردا ہر اک یی ایٹ کنی ام
 مدرک فود نم اھ رار وا د یک تود رت ں رپ یئ و ددو احد آر تر نیک لر
 شر هی هدر رکن موج ترا ح مر کت گرا تم

 اب در ررر بسی ںیم ٹیک انج ںی عطور ل یہ مکہ تع ای ےب
 ترس زن کل تیک ای رکن مر سش ںیم لا فرضوج نب یتا ہد ںی ےگ ر یا

 ۱ ت

 سہ سس نا
 مرام گرد شی منم ۷ تک ہار ںی دلی کپ نتت زحل د ال

 ۔ ںی ےک متل اجبار سار عام کن ا بوت ھم

 مسا ن سارا هلن ۱

٦ 



 ۲ کا ۰ ۲ سہ ل

TL 
 قم ںی ےک لس لاو ت اس ےک ت ضا لبا راش ےک ہنی ےس لے یاب آز در نیول اع

 لکل ےس دم ںیہ لصا ہلال کے که رک ببار یو برملا نانسی ارم
 رار لاک ف ۔ پ روا تر 2 د ےہ ں ےک ع ا لک ےس الرا ۃہلالک لک
 زیپ نه ضرر ی نم ےک روم کہ ےب الو فرد روا
 سل دل داع ضم لردع ےیج ےب لم ارس ںی نم ےس راو اکر ار را قر
 رگ او فی راک نشر ا ےہر ازم اک نژرصب نیت ےک روم اطا غل زت ف یھب ںیم ریز ادا
 یر ڈیم ررر رکا و نی کی رای پارکی تیل: نہا هان
 رک راو نعبر کے سوو ز 2 راپا کا البلا اسا ےک مر صابر رر
 ںم تخلص ءآد) وک ڈاد)و یک ل1ذ ا فال یکن اجل ا نم د سم ےس از ےہ ادارت وز اک
 توں کن ابو ےک اردا لا IIIE ےس یسااء ںی هو مر
 لس نر عیسی وکیل هد ردا چ ارگ
 ےل کلا دخ ںی فرص ےس یک ارد 17 ےئاھج رام أ اک سم ۱ ےس ہو لک روز رر لاک س جم
 لب سرب کہ ارت پلک ر لمم دلا ےس انب ںیم ےک ےک آسکر لر تلا لس واروح
 ےک یارگواضرا مي رای سیم ادم یہا تد یک درز گرج

 ٌے یلهر ل اد لک کرم نمو تش ولف لاب کرت نم

 مزور کرا ورو ۱ےس۴ رل راو ےک ا ہوتے مرر وپ لا سحر ج
 اس یہا ہٹ كس اتے اھم رت سام الو اسب پردا سکے نب

 درا لر نادل اا لر نیر دا تشر ں ؤا ےک وہ ہو رم ےس لاف عب ےکت سر م لیتا
 مک بکس تیم رفع تایمر دام دو ضد

 جل الر یخ گلال ا ادق متو
 ڌن اھو سه دٻع فام ن۱ نع

 ارج رپ زی تمرکز نود کان نی
DILالکی را شر سرود چکر اراد رر کبر ا <  

۲۲۲۷ 



 رن ا, 1 7 مم

 طبس. لار م کرک ر ود ٹراوروا ٹروم سیم ٹیداحارکو زامکاسص اصل ۔سہ ےک

 لول سست سرم شه لک لذت درو لجدم ناو اتیلن هرس که

 میک شر ےس فلکس ام فرص ماس ےکدت یو یم ںوہہ نیلا یف اٹ ںیم ترے نر د
 ین موم ل اہ ل 7 ی ا سم تگ اک ام رر داو لود ۷نا پادا

 گلا بيرون و زی شرع نکا ترا لاروا پاب ماسه تم

 هرم و جلب ناو هک ر اکر و ۳

 تیا ہبہ سر لرد در یخ تی سیو نا الع ٹا ےک
 7 arr ر

 ]راي فن ادا سر یو کلا را پا دل
 .ںلرپ ٹ9 باردار کل :

 یک رنز 7 ۱ رپ لارس ےیل یک ام ترس کر سیم تاپ

 رس ساز زا هدر روم کا هست ی رکن ساز ل اطعم الف ۔ ےس
 تار دد مم 73 ۲ 7 ل تا ںم تال اپ کرسی سد a ر

 - هم یار لر ا ںیم
 لاھب نہ یفاخا ںیم ںگر او یل اھت واک وک ا یم تما ب ب بط ا
 روم نیلا ار یخ نر چرب سکس تی سا« هر
 نی لب ام بی نوا لر سیل اس يه تی ساک یار رک
 فا سا سس راد شر يه رطح کا ےن ارس رک لا ترضخ وپ مرام

 نما هه چ یس هو کر اپ ترتیب لی رد سرد آن تاب هی کک

 ۱ هجا يا نر
 ورع لعمر ت اروفعمر کام امت شرب رد اھت ر اھ یم I زوگم اب تم

 )سس هک اد شرک گے ا لا ےر کو ردا از وعو ےل

 کین را لر ريز را کم
 - رپ لب تی یر سا«

 هم فنر نوار سد را نفر | نهج تیاور
 سس کٹس ےٹیشس سس.



 م ا ل ہال

 مر مضر رپ تاد کر اب تر وا ق ےس ن زو سین ںیہ ۹ ٢ ترک
 روک ال دارچ کد الدا لعب ےس بسر پٹ زل ا نار - اف هی هم کلا

 ےہ یکرکاکفٹ بم نر ی در مهد دریک دن مر ها
 رطسار اب تست نا ےایر را ۷ٹ یکدم ایم دمی دری

 لک با ی سا ےس لاک هد اک طس ارا ب ےس تہ نعت رور ب ےل

 دایر ارپ هی جد لک را تر طبس مضر چو تیم
 نرو ی مع هم هلال تیر سلب نایب ترین اید
 لرلررا ی راد ی نعم ےکر لال ہطیل ا فہ اد رم انہ یسارم شر ا ےس لا۷ ےب ےک ےن انب مر

 اره مر لوت اب بل تی کک ۷ ےب اک ایک کن ک
 نم لای قم زی هیچ ارد ثراو لرکےس نیز باد

 ۔ ےہ لب اضاکت خارد یکن ارگ

 ۷۸ 2 ںی لن ولراو

 هنر رم نکن ارز رکن رز ضرر
 آسا رم گیل سنگ اره چک ساک
 هل کما فرم ارپ بد ار ی یوم

 سرکه لا اھ ںی ےک سام هم حس چو ده طی داشرا لا

 “کر ایم لص نرو هچ ثداع تیره تفت نه رپ عرش کرافت
 لہ یک کاک مر وا ےسای رسی تنسر نر جن نفلی سی ےنضنم سرخ تاب رگ )نو هفتم
 فار رکےس ںیم ٹدعروا گلہ از) تھے سم ےسرا ےک ف سر تراصت . ےس ںیہن ںارد
 ےس ےا رہا ۔اھت اب می باکس انفر ہ/ں یم ےس را لاو ۷ مدیا

 الم لاصی اکہ نعت کر رع ی سے ل وتر اع اد باوہ نر یر  ایکربایکت فاسد
 طیبه ساک وار اترک او تراقع ظنشء نه تری نیم ےس

 مالسالا عش تاران ھل

 n 1 چت تررروزواٗہبجد۱و,9و::ٹییچ



 نسل

 ۔ ےس کک صت افش عن
 یک لاین کم ویک ت ا ددا ےہ اپا ل اوتر کڑی ںیم کک یب

 الت رب یا هتک اگل اس ارم ےس رشد و
 ۔ ےس کل علت ا ے یھب یم سلا بام ےن یاب یت لو

 که عرصه نر دار پا جدال ا
 ناب نکس بجا لو )يک دا کی رک
 رکے که سا ره تست
 ےہ ررجرب ںیم میم لا ارم اب لا

 سگی یو ماسک ا ےہ یت دعب ےک ت اد ےک دلاد تام مر نخ
 ۔ سارہ ںی ت اردا

 یر مرسی ست کف بن ٹراو اس ےہ لاد وپ الر ب
 کیم “۳ ےس نر رخ تا هر ال لر ما یک رہ زم با لام یں سا ےہ

 ۰ ۔ إو رک رر ےل اراعا ےل سایت ای ب لیپ سیو ار
 کک لب نوک سام لامپ دلم تیلو ؟ سرزد اکے الو سیم تی

 ہل د ںاہم یم ےس کم اھ من کل ےس ام مس ضم تنزدوکہب ںی اک رد تر ی رو
 هل هرات سیہ زد ا
 کر را چک ارم کس یر بر ی رعنا اچ
 ارضی ےہ اھتر اح سیم تر ماه اف دا ساید شر ار اب یو رک ہا

 زا ملا ا ار کرد ا سس بکن بلاک سیہ با تقام چرم ما دست - اھت
 کر رک سایکل تے اھرکل اھتنارک چکن ہہ داسا ںی اب ےک کا
 اى لن ١۰ ےہایکف الخ ےس ہزا نہ بکر کنار احساس کنم

 رب مصر سب . اگے اج ابد ےس ہد یک رپ صف صر کن مر دارب ان لی فض
 رے ای دال از نا لوک ںیم یاس عیب ےہ ےس مد گہ عاد سی

 یم ےس نب رد هم هکر او بیم تیز لس ام تر

 تہ تے سس . امایز دصی نس



 1 ا نسل مم

 ۱ ر تاو لر ن لو ںیم یراھس گیا

 نر سو یک ما سکس کا کت فر کیا سرا تر
 ریا از ےن پد + ین را قو بکش بل ناب
 لس اچ لهستان متر را فن

 راک ی یر اک ےک اسر وا یک ف ارد ےس روحنا رتا بک
 رسن وور - له ےل زا ہار ھر د اک رک مرہ ہا ہانی ںی کپ یکے سرو لب

 2 رد کلر اگر | سرک اد سایر سیل نر ھم با
 یر ےےر سند اردا اپ اکسل ام 7

 ۔درکاپ ہل لا صد بچه اگه

 ثراواکل اساسا
 سٹی سس رگ اردا ی - ]ئ۶ 7 روا ےس ارم یھب دوا 4

 IAA ےن ورا ارو ]الع لای ل اب ے س اردا کمر اف تیر نرخ

 یر ےس را ہوچکی کر اگے زر کی اج وچ اکو ےنرم ارگ ےہ

 تاب بسم اچ محل ار لرم ی :ır لاج راد که اج 2

 باس لر رگ اکڑپ تراد الا سام ےک ا ی ادب کس ب بلل تے ایہ:
 امان یتا دمہ هه رود السر پ درر ور بام رک پری ۱

 ملا رک ایہ
 لر ار دلار رز ی لا سن ب اب لے اخ
 - هچ رک ضرر هک اروا نتا زار هک اض نر یر

 نوری لاک
 ےرررنا نب 2 ل امور ےس رکون اوت جیب دد کس ۳ ۸

 نا من ماسالا ۱ تارا ا ےس

۳۳۹ 



 a نضال

 یضیر» نم ناکامی یاد ےرمرگآ ی بلطم * هه لات دا

 ت مح اس ں رہ ہرا یک سود کراس یل امت ود ےس ںی کر ےک اکے رکے سرم رکھ

 ےس ںیم شرف بام ہکیطر تب گے رآہ صلی ا اروا کے یب امت در رکن اون: یھت ننگ ر باب

 ضد اک خ تی سا ںی لاھ یو ارد ییہ ادا “د لک
 »واز سن نزار لذت ور هی کر ورد ۳

 ر: رت ادا سا بجو ل ا ار ےک ر ام اک ین

 ےہ اب اگے یل ات ود فرصرتی کں رد ںیہ کھ تاب ا 6 اراس زا وناکں ونب

 نہ نیٹنآ) قوفراش ندا سا هل تاب ما دا
 - رد اساس کز امام

 گم ےس توت

 یھ رپ ا ےک کرد ١ ےیل سد رر رت یز ھر چا ره لب نمک - ۹
 تیم ده را يا ا وپ پا ےک ی ارپ لاا ت یا

 ۷ من هل یار بها پي تن یر داد کنی لب نا

 ارح لم سخن ول + اے رک رئوف الا ظحلتم

 یس اسد ےس ےکڑڑل کیل کہلا طح لم قالا یے ایج ےہ ا نرود
 9 رے ادارو ا

 رک رس رے ل وتم لاوس م ےک کار ن رک د م ےک ت روزا ہک

 ۔ ےہ ید نقاد ںیم زاونا فل رپ سا ےن نوک ن ارشد ےس

 کى رجعت رم نر تر کے سہ جمی ۰ ےہ رز کے رای دا کاکا کم نا دھن

 لرلدد ترکہ دم ے راہ ١ ےک وقت کارکن اطعا فاصفاصرک ایکس یاد یس دانا ۷ق رح

SA 

 نهیلع یزل,لش نهل و

 ماا ع تارا هلس

 ا شوٹ سس ہے



 اب نام

 ںوزدد تیوعودرم ےن رت ے لعل تس ل الار انس کن اوہ س تسر یکے روا
 ۔ے ایکن العااک الم ےک

 یبکا اھ پی ر اض و اوبشکا اف بیت لاجر
 راپ کن ژود تروعودرم کیا یکی اره سن ںیم او رز سرت اورا یکے ردا

 ےن اسا 4

 گر راه بیم اضلو نوہ یقال و نارل اول ر ام بیت لاج لل
 کد ۱ هم لق اه نادلاولا

 ښکل وردا ےہ و فن ےرررکت روگ ںیم قوم ۰ روا برد زر ۱ ےک سا ۳

 ےس اط کی لا العاج س رد ز کت روکا نر مک مبنا جد کلا
 لرک سی ت! یا رر ا ےک ای نم لسو لر والرد | با طی وکتور قید رک

 تور ہ یخ حی یک کی یب سرد ا ے ایک مارک یی یک ل ناف رکو رمل س ںی نزد ر
 تیرا سالک ہک ب لبا ا ےس ما ےن تمام یل رکو ا بیر ل ام تخار طل
 ۱ اس ےک ےک سم ٹریک تر رےہ یب یک اد تاو ۔ے لرد ازءاس ےکد ال وا

 ہو ےیل او ےس رد وج ےس بن اہ رپ تم ںیم تررص ررر کت روکا ےس سک اعر ںی
 یرار مز 07 لا 2 یہا دعب ےے اهر یداتر تگ 2 ۱ تیر 7 رک ٠

 ارب لاقتن ایش رکے نس ں ویر لاش ےسا ےس ار کت لاک شر یک روش ےس کرہ ںی
 کئ ال. ےہ ندارد ںیہ ےہ برف رد ایم لود رج

 ہک یب ارم ؛ ےس رپ یراش لود باره رز کا وا ھیں یی ل دد
 رایاد نی اپ یم ےس ایر ےہ درر ب یک ی کیل ف روا ےس ند در
 ےک ںیم ےس اب کرم ۔ س رکا ےس لد نا هل هر از ل ج ےک راررتد کک نشر نا ےک
 ۔اداطنق نھ ادع | متم ں روا لئ نھت اتر صرا لات او رپ

 ےسڑ رکے لپ کیک: ےس اد رکس کو دا رہ کے ایڈ ٹال او ذر پ ایم تالاع نا
 زاد رد کرم ر ےل ۔ںیہ ںایادرذ گئ افرپ سا ںیہ سا رد اے ہی سکا فرم اپ ھج
 روا ےس گار لک حس ںیم ث مرکز ا ےہ ا ےسنیلر لک .تگار لکی اے سا

 رے ارم ےس یہ دا ےس ا ںاو دا ھر چکی کیہ کپ ایر م ےک ضم چ د کے
EE A EA SSE EEE 

۳۳ 



 را نار لام

 روا ےیدرمم رکی مو ےل رد اش ید رک ہوش رپ سا ےک کد لات لر
 ۔ ےس لر رکی ا ےس ل رک یواش یر ددل دی پل ر مش

 ہہ

 رضع کن ول

paنھ لیوا مار رد ہک تا ےس رک شاد اکا نپل ےک نا ا  

 ےب ےک بک ےس پرک ا رد لم ےک تیب ام گل درب هکر لا یی ۔ےإلاو

 ںیم نم کوک سکس دار نایک ایم اسب بسا وز نایب راس الا
 تارا سر 1 سیلک ام سا باسن روا سو

 سس میرسد کاست. نکا داقش رک

 ت ا روا اب پت 4 س ا فوک تیر ب ےس یب 7۳ے رکن الخں یم ضوزجروا رم 3

 انا ںیم ہل اھتمےس سا وک شک او یار ہال شک ی پار دا سیم ےک الخ ےک ےک اں لاک

 کیا وب گرد سکس سا رک شاد ا تل کن ان سم

 را. گیس رک ۱ 1 دارا ره له تاو یل داب ےیل ۰ایج لا

 رَ ۳۹ رهبر دار ل اے سی ترد سرش ر لاس اا بلطم

 ھر کہ راش فرط کب عل کت الار ےل رک وا فام کن تی وار رضا نم
 لار دارا لع التب ںیہن ی یے مت ےن مسن تیرا

 لاس ال یکی درر ۶ےس یک د کس ا قوال ےس ایام قم ہم ںیم ںوفزور گو ارس ےک
 هست رپ تلخ هو + تا تا یک اھ ضس یرسم ےک سا کے یکسر بک
 را تام کب ا دو الرو نری هو رب رج زاها ےک ب اھت هل روات نعت لر

 ۔ےس ےب ےک ےن رکن ایب تلع ںیم لصا اوطضصت نا ہل ےک ککے الب ےک ا نواب

 کرایا رتو ام السا کم بل رہ : ہار ےہ ٤ن ےس ۱وت للل ر لسا

 یر! تر از لی چهلم کی اش روا تا لک ید زذا دص
 ردم با غیراو یش یم رو ا یت سس سکس ضیا بیکار د یک کت ری

 مس خش ادا ) ہے

۳۳۹ 



 را یم سی اقلام ید تکفیری رپ درو
 سو یت دیت ںیم بیس 7

 مد ربع آسیا وند ہد یب سا شرت
 رو یر زنش ایا رس مارس یا که دره نیز
 یر طب گر یخ تای کن اه تھ ںیہن یف اکوکع الصایکل وبعش فن ےس سا
 ھر مر راے سو و کا ں زوو نطو جرام کلرک ےس انہ ای حر لصا تقد لب گرد

 2م گام یک کے رک د کیس یخ له ارب جالصا یک کی سکے س ںیم ناروا ںیم
 د ی فرط کن ادب ضان اض رون کک بج اال م تص ررر ا شوک کزن

 لانه تسلط شه ضفرگر و سا
 بج ۔ چر ایہ لری رامات ی ایرو اں جیتی کے سرک سردرد زر س ںی شک
 ےئ نرم لک ساشا ے ترتصو نما رز رپ ئالیم فش کی لال ںیم درا کش
 ہک ایک ت سرر ل کاب ےس اصب ١ ےس کہ راش فطر ےیل دہ ل رف کک ةا نج

 نون ادا ےرسد ررر | تر راب کن رکاب ها ماتم 17

 رب مک اد نان اره بد سام یا سرب ںیہ ا ہ ہم اھل کس
 یار ار نا «یایم, یل اعد۔٠یئ الم ا 71 0 ےس زان اےک ت روح ےہ

 ر را ےہ ےہ راض ا یر شیک آب س نا. لو سو ناب ما ۱یا لو ا
 طا ےب سادواے کہ ر7 اخير فرج ا وات هر کت ایلاررا تساس« الف ا

 تا ز مار ہدرکر اراده پا ںیم یکن کرکے
 ی

 لر ایم سو بشارت مو ساک ته اف نایب تمام ماه

7 
 ٢ اکے نر اھب تلا جاکر ملکی لر تار. رب تر و مار ال مکن یا

 اب منبر ترم قاطع تیبا در کارد اتت ایز تراک یب ےک عالما
 ی را وادی کوس ار وسد رک« نا رل تییرش یل کن چی ار
 E RS ایا ا ها سا رپ روت کت وار ساز دہ وم درگاہ اسےسس سا کب ج امہ



 مش ناشناس

 رایتھیم ےکرلاخ حالص رکے تيارت م آں اف کیا دت ہا کک ت نہ گر ی
 لرون انار ب Ig 71 تره یر یر توش و ءا اک

 :ےب ںیم الات مک عارف لر عن هر سرد

 مچ ےب اک روا گا کا ے ی تو ته شا ٹک وت وو
 تنفراب لرز ن ادلا < اہ ںیم ایر اردا یاب وو تساپ ارگنا

 - چرا فرطیسا ی ج ةمرر دخ متنکت یاسین. ترک
 نر کب ع فر تم یہ دوقفم تیمالص مئی سا ںیم وو اف کا

 جار نیہ رد) زر با اکی اےک الا ۔ یھ زر ےس الا ےس امور ٹن لکا

 لن اس ےیل نیب اصرو |: مات «یهغلبص iy‘ مارد کت واسو عال اکا کے

 فال یں اردنمت نا ںاہہ س اطارهلاالده ١ الرو رل ال ار خلا دوا ید

 ےس تر طار کے امر کن اب رلرھکےنم اس شبه سا نارو م ور 2 هرات

 تو دارد ۶ اہرپ ےک یر ام رک ٹو ٗوکت ینا ور جرط یک لوید درک اوپن اسیا اچ تب
 اپ کس تشاع در ےہ ارل

 ن اط اکی یز ۱۵ خر ع ےس لے رکا خ سس رج نرطس يا کئ اس رو

 جل بجز نا ممی یی ترک 4 2 ماہ نر ےک ١ تق رکود زورب لرز 4

 رپ صاف را« 2-از فا وضزضل از ار لوب ی اطر اوب حاس خلاد
 - نم ے ایف اطع قا لس رپ نر ماسه

 میلعل | عیعسلا تنا كلنا تمل قت ابر



 7: ہ ناسا
 و

 ناک تروم

 ۷ ہم ںیم سس ے ہا ما ۷س ا۔ ںی کیا بش لا. ترا نر

 تر هراز ےس کب سراب ےس ۱ نکے اکر تاب ۷ هراز کارا خل رت اڑ روا ےہرق ر

 ها هل نه هند ناب لب هکر رد سا اس کهن لاک
 بنر به کر تیبا اد نا رگ ور بقا یه ته سو هم
 گہری سا هر ارت ا یا ادطب ا ایم رد ےک ںوددنب رد لا یی ددا ےک و ده لا هک
 ۔ےہ یک در ما درہ ارت رم

 هربا رر لوزا

 2 مایتےس شب لس ل رخ زار کل وز ےک اکے ہ ںیہ کس ایم ترسم
 رای ناو کار کمر کرک و زن بر شب هد اد او فرو« زور رب

 ال اے تولادر۔ ےیلرپ لزان تقو ےکی رد سیٹ رم لپا اب ارب یہ ےک
 حر ےل رپ لزا ل آرا ےک | ارا ےک ی را ےہ لسرہ ےر برم کر للرب

 اوم ےیل ےک ےن ورک ت اس ےک زاکیر کسو ہیلع ا ی سس ناروے راو ٢ تک
ANILذو گرل آف الف ےک ت اار ی کہ نیر می کب رع ںیم  

 مقر ا ۔ں ےک ی ےک راپ اس هک ہ کل کل وقت ا یددعب ےک کود دایر
 لاسو اکر اہ ےب بارک س ےب ےہہک راز رت طار السر ا ضفب تردد
 “ںوز 27 ے امیکد یک تی یر درد کر اک نات یاس کدر 2

 کر. سرکار رو ںیم باب کس سا ےس کل وایز گر کک ور ے ےک ا
 .a ۔ںییرہتص لا۷

 مدار یل فیس دقت سارہ لوزن رر اتتد رے ا[ ںی ں ریال

 ا ےہ ےک ےک ہےکہ رےہ ای ھو ےک رہے ےہ اک واک



 ےک نیستم
 ار ہو روا ایکس سمن فن وک هی ده

 ال تقو کیرج ےہ ت07 تروح ی درا 2 رب ی ن کس کام
 ے تہ ام کن ررر الو رب لر ان ںیم دعب تیز یک سا یدوط رم رے سو ۔اگ) اب
 سب فیل رک سکس نایب رس ار لای رد تسر ابری ت اات فل ںی ترکی ارکل ا
 ۲ ےس عرمع یں رخن یب ا ہد تروس رع مال اف ت ارب سیب سام الخ

 عروس اکیا هرس

 ےس سین کو هريش اا ترصمالس 2 و مارک اب له ےگ ن ر
 یس ا کیا ع اےک م اغ یآ ضارد امور ہو بر دد دک گراد دا نود ترم رک ج

 نا یر ی یکر نزیک گول ات لش چت ںی ددم ےیل کک کک یھ اظ
 تس باس ےکرسا ےھت ےل نایبا دری م افن یکایک ےس نفس تال سا
 رام لم ںیم تاجر رکاد ون ۳/1 ای ےس د یکی الع روا سکس ید رک

 لام دا اک نا نیا تین تہ ۳ خا ےس تما لیت ٠ ںیم ترک اں ےس د

 ۔ ےل نام د دہ کے مئاف ںیہ ان7 یر دا بم اسے ا یر تی

 رہ وب تک اطا یکی اا ا۴ نعم پسی اھا تراکت شش نو ترس ددارگ
 کز ره هکر نر سارا کا هک
 عر نا ی )او دمہ هک وا ده دل ی ی زار اچ اچ کر ےس لا هر
 اونم لا اپ ےس نایب بالطرد سک ا ےس اے وک ےک ترو ےس ای
 ۔ ںی یگ

 7 جلے سرور س١ ےک یمالسما بترعد وں ےک رپ نیب نی ما رسا را

 ےس ےل نایب د دک چوپ اف سه عسل یک بل
 ٠ںیہ تی اوز ها < بس

 هی هکر ساکن تم | سر ایام ہر از ولی ن ایں اک نک ا اش

 و تم سا ںی بوت ود ںی ےس جک تر سیم ا ےس ےن
 ےن کاپ تمار ےک ره می تر تی نابود لضف صا
 ج و جچچووسج ہہ



 نا صل
 4 ا

 ۔ ےتام بب فلا حرطع کا ےس تام ےک
 1 رپ ایم ایم رام کر طلا ورم اےس سخی ترس اا نا

 . ےہ کل اول شور یک باما ےک اردا ےہ
 7 ررر لص 00 رره د خر 7 اه ید یر یه ترس عب ار

 نو تا سه هوره دا ےس لہ قر اک ےن کرس وف اےک اردا فک ے لام ےب

 ۔ اب هرز مد تورم اشارات اہ ہر
 امان ےک لغ ر ری رپ وف انب ور لرنادو ںیم تروحع اکے اف
 ۱ ےب ید ورس ےل ےک تر اوت "2

 کارا نلاطم ےک قند ا ل رتا ی السا کب ہں کی کد یاں ا

 ناشی اینم سپاه ںدردد ترم ام کل گدنز وج ین بت تم
 کال ان. گو زار رم اسم با رکو نق ت رشاعم قلخر قعر

 . تر م امر ںیم کبر وردا یر : اھت ایکو اف متر نند ارم اسم ںیہ ےک الع

 نیناوت سایس لیکی کت س اردا ےک گی نب کاک یم اد دا یراطعوف ۰ یس ایس نما السا
 نین ؛ ےب ےہ ام ےس فا نما یک رام فردا ارب ے رز هک لول ادعا IIA در

 لات ۔ےھت گپ ا ےل هرن حالصا ےک روارنب الا ۓنارپ ےک تخورف ور

 اللف ذقو انرنر وا ماکح هلن ازیقس دایره" اره ق الط عجم اھت طبات
 < تشریف لس ی کل عو ںیہ یاس صاف کک کر د راع“ کل وناس ےس و یر
 کیر ر یو تت سا ککے یر ط ےک نس ےنیمر وا عت عضو نشہ ےناھکل اچ لا
 رک کوس سری یے تورط سادہ دعب ےک ےس اوہ یر کر کک یاسا
 بهم نا رج هند کی

 لو لا لعار یک سی بلطم. چه ترس رخ ارگ درس سا ےی یس
 گارد درس تحریک ا ہر ے لرو ہر از تا یکن سام انایم ندی رګ ا

 یال اعلا ع ور ےس سرلا الع ںیم ےہ لز ای ھر طس ےس عیار ےک کر وا رس هک
 ےک ل وز ہرا هرس - کت تورا رار سکن اار طح ا بسیج نا هزگت رز ار
 لاو گارد العد لالع ےس سس ےہ ترو رخ کنت اب

۳۳۲ 



 25 ۳ نشت
 ا ےک ر لس رنک تره ےک ہدرکے ہیکل ری ۸ ےن اغنام تبادر کلا
 ترطع و تسر ںاہ ایک مس روا رپ تکی هر رک ا لپار تا
 سہل ا ںی ناب ہو ںی ھا اہ پ ترکی اب ناف کار ظن
 و رس جا ےس



 را ناسا

 : ا ااو 77 ۹
 وے و هب م و و ۶ ورو سم رم ۱ رس 9 ےہ 2

 رگ ڭا راب ىلا
 7 9 ےہ

 مرحونناو نیا ال 8 ا لعل المال

 تا ںی یم کي لان

 لالع را یوم ےیل ےس ء وارکے را ےس باع واال
 9 کم ےس ۲

 - اے اجاب 1 « ی هیدرک

۷ 2-4 

 - ابد گے یہ اس ا ےیل الب ایس
 72ے. رے نس

 ۳ راھ
 07 ۷ند ی السا ںی ترو ۰ ت کن اب کل رل ترضاحم ئاطس+ںی ا ای ور

 پک ےس یک رونضعلاب اولد ا اما کت روگ ےہ ےس ےنرکءراشا فرعرگں را ںرفود ھم شم
 گلم جم تر تزل یر درت ےب ے رپ تارام داخ لن رن تان

 یر ےل ت ایسا امت یکش تر رکبو ےس ت اسی ادا ںی ےکرکی ورخ تب
۳3 



 ۳ راپ نارا

 2م .تایر کت نہا کیو اوم یر ےہ اکی ماند این ما کب اکی یکم

 ےہ زت را لر نالودردا» یک لدار ہک ۱ہاھ ایک وک ےس تا سیم

 نر عرب نور 1 شنل ey صورت اف سند تب ررر نهار زب 11 املا بان بہ

 ر را شب سایه کره تک ادا ۱ ےک ہرا کل رک یل اد بے ایا نادر دا

 عرس ما ںیہ یوم تی اک ی ےب ےک لب همت لایت تار سا مایا یس ۷۴
 کج نک رب لک تغ لک ل ند رکے ہرامش رک ےس ندع ا یکن د لیک ںی
 فریرکل رحم تا ضرود عر ساس ےک اترا ےس وہ ےس اب ر کت لرش ت درسی ںیم عرار سد ١
 فرط کن ام عرف سلیمی سردار کا لا تار رت
 تال ےس زم اض ا فی ودیا رک ننه یتا تط کار ادا ےہ الو رت

 < نرم تر زنم چند کف رطلکف اصنا لا ےسر تو یل سیم
 لرز ل رت اعرد|ینولرر# ی رر رم ار مم ےس فاصل او ل ہنی

 ےس ید یکں یس ےس بال نم شر پا لس تار ور
 زر و تعرض تسریع ےک روو ا
 باک رکے ایان: ںیم لم ؛ اتکس ور سی تام نرم فب ےک مہا کم او کت طفیل اٹ

 روم هو رد يه ناسا رس ناطے ت یک ا تارق کاب

 سری بتا برکه ارد سیم تکنولوژی
 ۔ ےس ر کوک م کن ا ںیم سیف رو ۱اتس ینزاصن در یب ں یم عنوکرں یھ ا٠س انرکےت
 ل اور سا ںیہ ںی ہیک ےس ایک 1 کوا فردا فا ںیم نکے ت یتا سر

 ك ترم سبب توس ہاری دید ن ب ناداں بیرت هرز نم

 کت رفت بکس زا یا
 لرز میک ےک نان اں برف طی رد دردا ارو PEJ) ہدرکل لعل ٣ک

 ہد کرک کا ت مح یک کر ا ی عر کرب یمسایلانبددار ٹن یمرکب رش ھی
 بجا لاو سای کت و )ود ہد ںیم لا مک خ کہ اراک ساز کما هست اخه

 رمت ی ب ںی لرد سر رب راد ےک قی اسم تا ئ1 ا

 ادر ےس ےل تالاس ید ورب ےئوج ےئویتھ انب یم ۱. <چ ست نہ ڈر طز رگ ےب

۳ 



 نرم

 بهر نفس فلت اٹ اور و اش ےلاھک اٹ ہم ےس روا اعود نا روا لو ر

 رتا برصد سا را تی عترت نم عرکم یخ رد یگ
e 

 4 ه۷ ل وزی دد لر ا ۱ ۔و رکے را کس ام ےب رال ےل 1

 ےس ےک لگی لا علت اار ارب ےک  لزحی رد ان نعل دینار میسر تر

 من |( اد نما علي سطل ياد اب درسي
 | ۷تیر کی اھت ا رگ هیت وی طبخ اکے رکا قت کروا ے ا ےک
 ما تشرررا ترظ اض١ ںایا 1 ی یاں ےل تس املا هد

 ںیم یش ایر پھیر یر نایب یر نوھ دینا ےہ رر
 لو یم تردص سر ٠ ےس گیٹ ادھکد یہ تن نر شیپ لیست ناعیم دم

 لدن وچ ےس تس ارو ارب نعت اء ا یم ہلا ماکخا مامتہدنر کار ع بلط یر
 دزی ف ےس عا یون رب ےک رام کر ر ےحالسال اعرر ا ےس تہ ز۶ لاگ

 ۷ف لا یل ےس سر مہک یہا اک س ا؛ ےس گاہ رہ ےس علم اما تایحای رم ےس
 رد تعاطو دام مسن اید دی کس ہیلع رند لک ی ۷ بک رادان
 بای ایارمسس هد ےیل عیب لا ے رستم کدام
 ی کت ورد لال ےک لاعت یر سب ںی نھ ےک ن رد + يک تیر یوم
 ا ےہ نل رپ ۶7 8 1 لل ورعد روا مو فاس ناشی اردا ترم

 ا یراضردای دم هور يا
 قہ یم یرادام کس له سرگرپ جسارت ضرب سرود
 نل نم ےس لس تاب ثمر کد قم ئارم اےس اب ےس

 فل بے از باطن قفل کر او ناو ںیہ تیر دا ےہ ل اہ رپ نیب ںی بس نا
 ھی ےس ار ل صام

 مدس نغسل هل

۳۳ 



 ما نص لام

 تاپ مس سرو نا رےہ یگ ھم سا مح ےک چل رکن ای یل
 ما مس ےب تقی یکن اھ سس زت دیہی ۔اکںورکل یکم کعب نا ےس اد لد ںیہ ک
 رکے مهسا تست ناب طنز را
 درک پل کس | کس ایکن ادرس رخ امب ۱اک سام: مزار کل نا تو او نایب
 تک راداہر فلحح سم ناز یک ےب ٠ے هرم لاک بت اف مرتل؛تشی رد نايا
 بلط  تامفد ۳ ےسر ام کک ٹاس کردا ےہ ہیرا کود ال اب الو

 و و ا بها ١ 7 وایم ےک کر بر اف تن لال ر ؛لضارد ناز /ےکچ و

 هم ما سم کس تیز ین قامت حدي وج دل

 نیلا نا ارول ےس لوہکد باویسا فر بیت تس کک سکے طیب ما تیر دا
 ۱ ںیم ما ےس رسا 1 نی یر اڑا ےک ھر ما ما رد نت طرد ارور نا

 ص اراش ترطح۔ ےس: یک ا یک ی کن جم یب مزالے نامی ر تک اھم ل امعا لی '
 ر رپ ےضز

 IL ےل ربت ےس کب سرتارپ ناک ید آب جہ
 کرک اہک پ

 رها دال ناب سبد
 - هر تی لاند ےب درک ما لرد الخ

27 
 رر ےل ام ی کروا راو لرل ںیم سم ۔ےہ ب رام ےن اشور یک شا۷ تک

 یا سس ارج ناسرد کس ررنب کان بک او رد اراک سیر اد یگ
 ساک ن بہر اپ تحرک بهت راز سنا عکاس وا لم شرک شر
 ریا قم رکس یم ایڈ نر اد ٠ںیہ ےیل داد وقل ام ےن نند ناسور ۔ےس یم یک
 بام :تفاصم« تراز نالط عام رک ند نیل :یراوراک و اش ےہ سد ارم سیم روم

 اما تراب ت اسايس ر ہک تج یک ولع ےس تادابعرکے رب بم رد شکر زم

 ےک اعا ا1 ےس ںیہ ۱ بس لب طه تا و تاقاحم ورد

۳۳۹ 



 a نل
 سم ےئارودمآ ےن کر فدد ںیم سجے ار7 ری ایت ے یکن الط ۷ اک اے مایکدفف رک یم

 ےک سر کوہ پتر ژاودرو ار لاد رر ےس د دنا کویت ب ےک رک

 نت اراعم یک ف یل مڑ تے ےن ا بار ۱- لو رب
 ۔ سم سیم گر کس اھکنر یم رد ا س لمر ںیم کک ےک بس رپ سم
 ys الع | دیک تع اط ؛ نامی اتم ےہ ۳ AIDC دو 07

 ٠فلعابر بس تب ماس ےک سنی در کک کار ہد ےہ کد ؛ دم اک
 هر لار تام ما هو ںیم سر یاس ها سودا اسد سس

 گن تم عمه هی نیر د ےک ںتیفددای تارا وت
 ید ںیم سا تال یم ےک رپ ن سرد کلا او درو نمودم رنک« تاب

 راکت بار ن انی ںیہ تروح اڑان ےہ بجاد انی کن ا سور کت آی اردا
 کد راب کد ترامشروو مت ےہ رو ناپ ھتاس ےک بقاوکز چک ات ات یا

 یز

 رو کھ رک < روس شرک ره یا ۴
 اودافنزل, نمر لطف ۔ایگا درک رم س ں چپ بی لادم شاد اپ یک یز ہد مل

 تماس تخم روس لیفت یکن ب rr) عرلر ءاشر تابیط مهِطعانم مح

 ید ےس ترا عا یکے رہ عم یھب ےس ںی نا قمع اس ےک تام کر اھ ایا کر یت
 / را )گور دالا مامکے سس نمی سور وو یگ رک هک توام 1

 تارن ارو ےک یک ادع ںی لامر ی کات رو 2 نر لمس
 لا لر دلبر مر ن یھت لحن تالاب
 ۱ ہل ے یر از تملا ےل ےک ترک لضرب ےل امور ب ن امسا ہت

 رت تستر اي سا ےہ ماب ۱ة ہمہ یزاشرا لب

 مالسالا تے بادام ا ےل

 پس



 ےک نم رلوم
 م

 یو و کلن و دم يا لو سورس >
 جار ای مم ےب ۔ںرہ ام هتلی یم ےن زن سود روایات

 اہے وت شک اپ ور یر ھگو انے اس همسرداری ک
 مع مو پس رک رام تستر ل ارو کن تما ۔ ےک یر
 1 فضل ملل ہد یھت ہانی تار یک رغ یا رب ہد یم یک

 قالط ادا بس( اپ سرب زیب ها شیدا نار لطف 2 شرم

 مت لام بہہ انار وز بس لار هر سر رک

۱ 
 ۷ ابرب عید ۴م تل. هلال تست شرم سا ر

 اج رپ هستید ی نم تی د س اراب ےس ی بس ہو روا ےس
 |( ترا اکرم هد رد« نر سی ابن تست لار نو 2

 ٹک ہے رپ ہد کے اڑ شرک یھ رار ےس سازی نوبت تام ےس بز

 کر ںی یل اس “لرب 7 اھکر کرا کل وررلاپ ے رسد ر رواں وہم تک ںایلپکس ےک

 6۳ ۳ ے مج بام ںیم فرو سر جاو ےس م رکا لکی ب راش

 ےن پرس جید ال رکں د نیہ نا ےن قت لعن لیا مو:
 هک تیارر کل ابن با ۔ ںی ےہ راوشرادرم ام س٢ ے یکے سرر اکر کل ورز لا رسد

 ۔ریطلا نم بدح ی د لک نم مسو ےیلع هتلر یم هللا لمس یھن

 ہہ ای ارخ عم ےس ںدرمنر پے لں کو ےن روف
 بسم لرش تاور رب سای تیام روم سرسور

 “سے لک
 رس لر هد ےس ا 7 . که سکس کن در ا ۰ ۳

 کج ماد هتل کیع تهوع ناب بش تب رس
 درب نا ول

 سا ےن فٹ مے مے



۰ 
oت و  

 هرا لا را

 رب لس بر نا هم نت هکر نزد بلطم
 یکے نر ںیم ھر ام ملک قلمخ یزد اورا یر اس بے ہ لیا نزا

 لابب. ترک له تنسو نر ۷ تل[ گہ کپ ہو فر ماچ ایکن ال ۷تک

 زیپ هی سند قره بسر هل. ےس ایکدراش نرم
 بر سر لا هو ےک وہا ترآ رر ےہ نکے ادد 77

 ۲ ےس یو کاک رپ جر ام ہد سر مرکت ربا ہو سٹ پہ 27
 فر ما بم رام سرو را هد سرفم مر کرد رم
 ۰ هر ناتس سک زلاج ہو ںی ؛ ا ین اب ےس ےس رک رول ام ود بر رپ رم

 رر دا کن ام ملی ردب ےکر جے درک اف ؛/ےس وی کر انی فیل اسم ترس ا

 ۔ ےس یر اتا تر کت لت زیر تردد ےل سراسر ب ےس اب لیک

 ےس راضی اتم
 گم مہ ےس ںیم ادای سر ںیم او تلاع کب جس نکل ۔

 تور ما تلاع بچ دا ۰ ےس تزام: گر نل ارد شیب زار اش وز اب سن

 اہک س س ارتا ترکی کت اش مک نوے عذر کشم ساک سری ا
 ی
 لاعب اکا تلاع رکے سے بط هج ےہ آہ یر تور ماش اد
 ےس وامر ایش ۷ں ورم لا ترم لابی تراش ۔ ےہ ٠ی کر اھت اں وررناپ

 ںورڑلاہ یم ور درزفر ھچہہب لاس یق اب . ےس یک یر ص ےس بار کاج ےس کاب | کج
 مز نوا. سارہ الف ار کشرپ فسا ےک ناز رد سيب قلع رکے س تعا سا اک
 هرس را نا سوپ تورج ےسرامراھنش اک ورزلاع نو ہک کس ےس
 ادارو ٹاو) ےن از برف امر آما . ےل ترورط یر صور ئل

 ےنر کک زوکی ۱سب ےتابع ےئہاھکےھ رک یر لک ازور ےس ا ےس اہ یم ےس کر اک

۰ 
 ت

 مل مش تسدا) هس

 کا حج طط 7



 مل نا ام

 لک یم تا“ تن کر اک یم یس اکہ تلا ترم ےس محدعتخ اد مختار
 تار دل مارا الا هوا اچ ما مم سیم رم
 ۔ هجا دوره کر کش اب لس 1

 ۷ے ےس ہا ۱ی ےشارت نب ۔ ےک ت عی ب ےہ بسر لرم ن اک

 کلو ےن اکا متد پز لر تاپ اس
 : لر ' مال تیا کس ما ےس ےرک لہ ےس س ےک ا ابا ن

 )7 ترا زرتف سا که اج یل زط ت ای ںاہم
 ےس رہے پس یکی د رک رنک ص تیر پ ها ےک لز کا کد رکے رک: ےس اب انہ لی
 زن سا مارال وا هو تک بل ت ززاص کر ار سک کے فرش ےگ

 ے یاب ذا تیپ دره رداپ کر دا قم کت رخ السا ےس
 یم اھ اي هو ی تدب ا ی آر عب ےک یب نسب لب کس مع ےل

 0 تیبز یک لر ۔ لامن اس ضر خ: تماہج سم زن سیم تال ب
 کر اش اب اکد لاو رز اب لک کک کا ےس ی ںرلدنب ا یب نا ویطر ترم
 ها راد دا سا

 رپ س شل چت يا هایده. ناب عام تروس س١ لم
 تیر یر کں و ےب تقسیم لا. يه رہ نایب ںی تری ا هدر شب

 نام قتلحر متن ں امر ںی باب ےک ےب ےس ایک ایگ دور دام کسر دا یدک
 r (e تست عرض سا ہل سا ی ک تیعوکی رح یل ا ہو یم

 تر یکن کاک توپ ناب ںیم ماعنا ہر رح اسے نمود ای ےس ورقبرد ا نخ هر کج

 ۔ کپ کرک نایب هر دا جای ایج ی یک ی اب ت اک کف رم ے

 ےہ قل
 ری ارت تر ما وب ار ات اچ شوش اب - ۵



 اپ نارا

 رن مر خاک نئ اوم ےک دوم یکس اش عرلرس یکم تر بم نا تملک
 بهت نر یر ین سا یر روف ل وردا ل کت چند
 هی ی بر سس نت اب تم طیف لر پک صد
 مالا ے لا ءرار | نه هل رد ای مهر لع اع لس ۷ے لاا ید تاع

 اد نم ےسام ےک یخ نکو یک پسار مک اتش رک
 ےک لار هر نیم u ین رپ توس ۳ )اےس 7 ےس ںی 4 لم رک

 فرم اا تہ نیب ب ے آپ بسا ےل درکار ل ں ون ےس تری ا تعا ک
 رکے مم ےہ | ٹرضدر یدر ما لاری ےک "سه کارا سا

 دير غ یرسرر سيب هر ے ید ےل الع ےہ ار٣ رک ارد ا

 رپ یارک دف چله چو یاس نا اطلاع سا ترم
 < یر لطمه تیر نر ال ترا لاو
 کارد اں ترو را رو یاس هک زاب مدع د تاما کک ا ے ے تسرد تلا

 ISE ا یس ام اکے | هنر سام ےک اک هک ذب حرط

 ۱ هک یاب ['ہد ےارارک اپ رد !ےڑکام ہد ےک زا کرن

 تام اکے ن ھکرکں ررر لان بب ےب ےس نام ا کے یم ہر ان: فن کت کل ساری اش یم سنا
 راس ےک تکو تیر سر دپ ساب لب ناب بسه بکن جا کا

 ا چ از یک زرد یم لک نی ایا اذخ یی لم درک دا کے ہ ان یسک نفاق
 یا ےہ سرخ ق راک 4 لک ےس ناسا انی رو اعرد۱ اغ لل ور داپ تخرد

 ےل ماگ ےس موز سنین الا سقف سا ےس ا هجا نب ںی اذن کی سکا امن
 درر کہ چسب سکس ا لک ہہم اعم اک نام کی ما تل عی یک نو پت
 ده ا ہو نیل یس تنام یر اک نو ےہ تن اات کاو لئے نر ےس مسرت

 نکس ار زانرا د رام مک 1 ن١ ۶ ساک ر

 درا ارد ارو نر یش ک ا ےس هی نام کی داد یر که اش ترک

 شل نر فروم هنر a م معا هل

 تی ۱



 را

 زن کارا تگ اموبادخ رک شاد اردک سا
 - هچ تر کن رد ی تا

 رفت ی کل ودنب ںیم نا سیہ سر یک ام ری ین شیپ تاب ے
 لسا قطز ایتخ هر طه لد ہدیقعر کہ بجے سا ےب انب یم
 ماسه راد اخه یگ کک تو سا ےس ان مهستی در سا چ

 ۳ مو ۔, 7 ۰ لی یکسر ںی لیلا
 مار ما سیم ترک ر بری را 7 ںایپ ےک لگن واال ارم توت ۱

 هل ےس رش ٹر کت دنام فن

 رم : نارام

 یدہارضا ےن 7 ر هل

 ي سس سس



 1 صبس  ہہہ٣0:-0ب-بیی 0ن من نل
 ےس را عو 20س(

 مارح مهلا كو ونار عشا ت اونم نبيل ھاي

 6 ی الر
 اک فا او نا نوت

 شون یک احم
 یقین تکرار
 ست ااو 'نںاوںعلا مئا ا زع اونوایت الو

 2 باقیلانب ھی 4

 روا ورد مه کی و 727-2 البا ےل

 ںی ےہ ےک تسر کد رک( مکن نا

 لورا نارنروادرک زاد تمدرپ لوروفاج ےک لار

 ےیپروم ےک تمالعی کا دف رن یم نر نجرادم

 27 ورک گل عرض دوا ںیم کررہے

 شی 0 رے ہہر ہر ںیہ ہے سج



 ما نار لس
۲ 

 کاک ای مالکی دون اردا لش
 رے اج تا مر بل لا
 گرگ زا کر کک
 اا اھ تسر اچ ےک اہے گن
 انس ی روک دارا ھ70

 نی تاب کک گیر وا رکے چاچا
 رو متر ترم نه رک

 E را ا 4
 . . شکار طی نا ورڈ ےس

 راس یاسا
 تاز کاک بلو لے کر ےک اکہ رکا اصب ےہ ایک کد کہنا ی

 رعب ےس ےب ےک ت اک ییلارگذ دا متی تدع ہوالع ےک تاکید روف رسد پاک

 یئایضناس ا١ ےہ ںیہ بلو ےس ن الم کت طر ود س دق ہاکم م نم ۔ ںیم ےترکا دم عم
 یی ار لو مانور دانی مس عج ١ ںامب تام ہد ےہہک یب ا
 کرن رر امر ترم امر ل ار ہرا اسی وبر پ ت دق اضنرد) ل رتا هو 1 ۳7 شبا ل

 کن یو - ساده ی لورم تو یپ ےیل ںیم ےتالہکم ام یر لص« ترک
 م



 هش و
 هاب ناسا

 مرا رندر و یر مات ہد رم ےس سس۱ ےن نر ن راحت ںیمدام ںاین ما

 هنر دلم شا شرک نکن کم ا هم سا. سه باب راس تک

 هدر تا فک لر طب تست باس در رکے بلطم
 نم ست ۷ اروا تس اھ ےب ےک هر ریه اکران
 هر هو راضی ترک ماش ارد شر ےک ال وفادار
 رد هارد ںی لر اما معنا ب درر ز کر ا ر نتن کب ے

 ناز یک« ماش کت یلدا از« لر. تاش ےک تیک ب لس
 هلن لس بس. سرا تیر نر روا روت ض هک مگر

 ںیہ تاش ےک ان یک ضرر تام راضی هس نور
 اسی فالیخ ےک ان سس اوو ہے تہالع لتا سا ے رکے ار کن تر اخ یکے س

 انب ے ان ی لاک ار ترس کر قلعے م اظ س ا دوخ الا ےس وو روز ےس
 ۔ ےس نم رک اک

 دتا برن درد ته یر ل ا نای لے ب
 "رر یم نا در کد ین ےب یکن ںی یک د روقان ت ٹر ت الع ےب ےک تور
 لگزرررمم امن ید يوا کہ یاس 4 ا7ا یر ۰ ہور داغص تل بیل زد تیب

 نعمت نر وزر سورتن صحا نه رام نا ۳ تو

 کے نکے کر کو مار في تی اد تست زر و
 هلال رکن زی هو ۲1 نان ۵ هی اعم راشربلص
 ندا هچ نگری تام ۔ ںی از زنا م۱۱. سد رو ید نشه هک و
 کت مع یسک ام رقم ناسنے یب ےس شم هدر ۔ ےس اچ رامشر ماو ۷س١ ےس را

 شست فر رقم صور مارو تیکه یخ اے جت
 ندب داعش ا ےہ رد هل کج لار سره نو. مچ
 ےب ولاع اکی اتر رکے ا لمس دی شنی زر ممه

 مد رر خسارات ھل

 ر ي ےہ سہ ےک سس اوس ےہ ہے



 2 نار الم

 مالک ےن شل رو هو ےہ رسا ںیم در ت اش ان کند ۷ پر ےرکاشںاہی

 برگی رک رے ن اردا کز 7 م ےسر در ص ےک اک ساب 2 f ےڑااھت

 ایکس ےس ںی 1 اجرک اعم منا تک ے٠ د ےہ ' اطر ادا
 ناوت تس روسی ںیہ ہذا نرم ے تند ید ءاش تمالارکج یو لر
 نرم رم اکرم دوا کرک و اراش ہک ی ےس ےس کا رر لار تاش ےک
 ےہ یک لا م یل اں سرک ماہ ےک ڈر روا ےس یگام کت راک ل را ےک

 “نر ںیم د ار اش کب ںی ماعا . ےس ل بدا یب سیم یل بانج لا جس د قرح ارد
 ۔ ےل اب تیک رہو روش ںیم ےب ےک یورپ دعب ےک ااف روا باد هکر اف

 سن نیر 1ییهسز . کس یر تہوار ںی ےس ےہ رول ارج ءا

 امھراھچ یر فا رزم « تافع رد سم تر رکت رای تا لعرد)تاقر تا راس

“fلر لک 77 ار طفل ای « لپ تن نار :روار دا ی  

 ںی ر امش ےہ لا بس نیر یکد روب زا «تعا زا حر نار

 هد مگر و شک هد لر ام کل یر رک اپ سرب محا

 رخ ار« صور ناب زا میکسر وب هم کت رب

 ےر ار تول کت عش یکن جہ یہ ماکع یل ہی ویو چپ فام ؛ انکم فط یک
 لج تک ےل کی سکس ہم نا ۔ںیہ iY f ےن یں نر. جالب تفاردا

 یر تاران ا بسط عقوم اه سس رک رب مند تن کیف گن
 . نیت سوز لس کن تیر

 ناپ لمر ب ابا ےک نا ےل رک اف کل اسم )انا تیک
 نا تکا ش رکی ا ارم ؛ ترش اھم تس ایس تامام ما ےس نل امر

 ۱ cups ےن ود

 رصح ار يه هرکی کسر دا ےن یبا سا ۳ رز سا همش لر

 رپ معطر هه ا ےک مال اوس ےترکاطعپب ذ کر کن کوم یردا ےس انی

 یا کیا. ےس کر ےس ا ن ارب ریپ نوک هند رب سب ےکرکاطکل داسی کیا ۳ ےس
 کز لب عر سا دا کنم تب گو یبا ےس اشر ی تلاع د

 اک ہک کک رہ ےک ا ےہ ےس جج ےہ ےہ ےک ےس



 ےس ےک لیا لا کک ۶ تب ایک مارک ساھ تس ایا ےل ےک زات الخ

 رہ ر ایت را ےہ اھت حرط کک ارا لار گرد ارکت جن وز کل د ےہ یم ا. ےڑڑرر

 ےیل نو شر ) ۔ ےکرکل ربق وف ےس اے تا الذکس یک سا یھب جہ اک ت ام ید رکے اب
 ےک | سن ید ین ے اکا کر ئاعض رکن ارکے سرد یر زر لکا ا ےب
 ۔ ےس یر ایما ےن نر قرب یش تن رت سم نقی ۔ ےہ اکا رر ہا ناشی

 نہ آں زین تہ
 ماهی هل بد ۰ کس 1 تورد ته کن رند ۰

 )ا تر « ۶ و اور ۰ هریقلاو عرار مر هدر یس تعد ہا اھم

 0 انس. ورا گی قول خنک رند کے یم

 گلاس ما بر. تاج اکو دز ےس ثنا تیہ مچ ےک دردا رات رک اپ س وضل ب ورک
 هر مه تی تم! نی نریم. لما ب او هنر ہرا

 رم ہم نہا ہم ےس یب یب بسر رفیق لب یر طاق ےک نر ناشر یاب
 روس نان نایب کس ا وس پہ تحن ا ںیم نریم نا ل اکے ہہ یر ھی ارب سا
 نیک سا یک خو تب کں اإ تک ن زت نیر اش ماع هب کے ںیہ بت
 نىك لااودتمقاف تیک بلا دا هستش لری" هل تست

 ےس سیم خو نیر لب یکن قم گیم ےت ت ےک رکھ تد جد ٹچ
 گن اددایب رکن و سه رک | لر کل تب /ل وا کنی

 یت سرد عرس ےب لے یتا یھب ب ارم ہد . ےہ تفنام ےس یرزناذن ١ لمعک ےک
 لگے اسد سیبخ اس 7 سا د ناش مکتمس الو ہرن ںیم ب کل

 یس اک اوم صامن دب ں اہم بارععب ےس ےن مح کم رم ۱ا ےک لار ت شے س ي تإ
 ےب ے ہو یت الاع کہ تد یا کریک ہ گ اد م روف صا ام تا ےس نور
 مرد نوری الرش | کن راس مکن + شب کشم کس اپ ضد

 م انا ھے

 تبسم ٹپس سس حس --ىصىٗوو



 ما نل
 روا ۔ ںی هی ترمه بس ی در ے ےرکناب ان مگر اشنا

 نارد ےک بو نکو | نون است چ اھت گار در را ارپ

 کارو ی را ےل ا لر ےس تر ےک ب ےک لعب ارل پ کم یت ار کم
 س ۔ ںیم دز کنن لس تار کر تست دا ےک ےب ت ر دک

 رمان برک پک چہ اید ےن اردا شا. ی کلر رکی کا رک تر
 سخی )7 i ی وک ہ لمگر ب نا ںیم ںیم یگ رک س ما تک

 ۔ ےہ اچانک
 ل برو ر ان کمک

 نمرلا حا 4 ںور اا ناز رواورکی ز رو تسدرپپ لوررفاب انے ہم

 ںوروکایع ےک یل قت یو . لو ته شرط کت سد لادن من ںیہ ںفد کک

 الت ۔ ںیہ فسا سام هل تی هی ےک ےنرک چرت ارش طب و کرک
 دمے ناشن دهها جسد رپ ہد دام ےس جس جی کہ دام
 هم سی ارگں ولاو ےس دروا یک 72 ا رکھ وا 1 لار ۶ حلر

 یک ا یک ددا کد ی ارات مور ی کل وری 7 نار رپ یب ب یک
 ےک ص اغرب ےس امن اک کو دو ےک یک هی رزق نفری کل یوکے س تابع

 کر درا اک او رکی کک لصوت ےس یا ررر وا . تار تیزر

 جم ار کہ رپ لکم سار یخ امام ب نا لرب نس عدنب لٹ ےک یسک“ ادن ںیم ےگ
 نام تا اکر ےس نس کم مک ا رکے یہ کت روعم یکایک شمس یکل رن اچ
 لکا ہررد ا یر ارس لس دد ره دانم کارت < نا ترر“صیرسدد؛ ای ال

 - اد و رام رگل بس نا تر سا 2ساله رک

 یو رجم
 الکی ررر لکی ارد لف ےب ر اور میرکل رکا ناد دا ۹

 اس نک ترانا هل

۷۵۱ 



 4 نایاب
 ولر چ ناس سکہ یل ےہ یکں الل رم ناشر راغب را تن یب
 ن ا۰ و اما تص هسزور ںیم هار یکن ارو اور شر او کن ا ںی 22

 ےل ورد کریک ںرپ لغار یم مم ےک یس ۱ ید د مک. ےک ےل ےس تر

 هم تر پ بلاط ےک ی روک ردا ب و لف ےک ان ف اوم ےک سوکر اگ
 ںیہ اوبشن الف سب نوکر شملان ا لب ج سا ب ے تر سا 1

 ھل کی رازی راس ک۔ اذح مما

 لوکس راکت راز کل ارگ سم بد کط امن کے  بلطم
 زا تے سر ذ اہ ےک لاج هان اروا بو گردان بچه سر شود
 7 لا یم لک سر کے یب بد اکر اور ےک کس عکس نان راں پن

 دوا تک ین يه مقر خو تب قبل ۔ور کرم تمعزز کل وز مارک
 ہما هو هی سا ےھت تور اب تسط رک آه پل بوم نیک درک اا

 اے ےک ن ا ۔ ےک صق ۷ رر نر کلا ہد م ناگ پد اے لر س ےک
 ہر صنم ورک ضرعت ےس لا سم ےتے تل کر کرت ان رم هک هد

 دسر لیضف نیش سرما رپ مع کش تشنه
 م اخ رکو کادر کک کیک ںی اےس دول کل یف و اپ اک سکہ
 رے کرم رکاب روا تابه عاد ےئاروخ بم لر رنج زنگ م

 ےس رزم 7 اش ن اردا ےک ں برک تلا ے١ نال کد )رکا

 نی ارد ها یه سا۔ںوہب تمءالع یکی سپ اد صان ںی بہ کالب
 یک کب اکر ریک یک بادی چ یر ازت تف اوہ چک س ںیہ جا
 AS یر د اس هد بد رک یم ما

 روان ال بجا ایگ د تو سر کم شم ایش رکے سر ا انکرد

 تب نیم تب کنار حر شم

 س نک تساهل



 تاب ید اکشرب نرم
 سم ما تا یل ےب تاجر یک اک رت تاجر تفت ما دا - ۰

 رر سم مت نم مارا “یب سس ل اوج ےک ےل وکم اار Af تر آرا ض

 نشو هوش هم چاره کس: رکی یب اپ نور ایک ا
 له اش بیت سرب رب عسل دن مارح اراک کب جک کرک ا
 تزاب اے کر اش سر من کما اطم ےک ےردو ای گر شم بج بلا . تم رکی رر

aې  
 مه تا ترس هفتم بزم ی و داطصاف ہک سرداب

 لر. نالیم بسیج زد نن تل رسا سو را صاصا ےس

 ےئا بل اکر مار فیل لب ےس نام ما یا ھی سو فک بی ےن لگ فرش
 تعارض نفاق اه سرب عکس ےس کرنے عا سرے یم ےک
 هست اعم هل ارج عن یی لک ید نا هتل ٠ ھا پ برلطم یر نک

J 1ی لب تیک داد شرط كا اک 1  

 ور نم رکن اصن کی میم
 ار تسهیل وا < ا

 لا کر ایش نجس یم تیری لی رک رکاب نا رے حر ایہ اذ ںی ٹا س١ا

 يک کت کس نا تسنیم عش ای رت مز نم ےن
 محسوب اور ےب رر هم سه ورگ کشی ہا احکام ھی اور ۳ و

 مع تام اد کر ےس ید اچ یک یر سه نیر مپ ممه
 روا ئل سا کر رر اس نال ۷7 یر ایمر کمر ا

 بضلز طرز سکه ان کت کر یہ ارپ ےس ام ےیل ور ےیل یہ

 رر تا یس ا



 2 كا نو مم

 ی 2727 ےس ماند شرر دا ےس با شر ےن ر کرام: اکت رادع د لیوا

 نر لال رپ ام هل ے نر -لژ زود تراور تہ یکم الم نیک - ن هر

 مزے ترالع ہدارف اب تہگہ داری رک او کا ککے ھوا کرکت ادم ےل ںی ب ےک
 ریو کب ۂ ثم اد1 ا یب ےہ نیٹ تک س تکا یس ےہ از گرد
 0 سرور گے سر إ رک اصن ار لر دار رک

 یر مت ےب روا س ار کور ےہہک تااررلں زا ت فو سا ےہ کر ور

 هیتر ی لاین ها هم ست میٹرک دوم ئالسم ےس
 نا ناز ید گور سیر ال هنگ سو هکتار الا اا
 هل و گرگ زا تی ساری را لر نرفته

 ردا ےہ ل فاد ںی کم تقر ےس م رت 7 ]مس حرکتی
 تب. گه ج یاد راہ ےھت کہ ردا ات لو کور ےس ےن کہ رک
 7 خرو رت رج ر ضرر 2 م لارا ےس لم اہ ترتر دا ترتر کر

 رگنےےکور ےس ےنرھکج چ روا ےنرپ لفاد یل ماند ردا تیرا ملے ابال طی ا
 تام اارت اصنا ی لب سر 7 سن تاجر السا دات کرک

 رای لا ں مش کسر اک ںی ر ادا داد نک نور سراب اک ا ر اف
 هد گر باز ال نت لفنر رگ ید گور رک هنرکده هد اد ںی ار
 ۱ ۔ير ر و ایران 2از تیل یک ن السب اہک

 اار ب اک ب س نر تسود ںیہ تاضااد لردع رک س باع اکی لم آس
 ۷ٹ اضناو لزع گگ ےس سا۷ اپ اذا سک تے یک ار اب تکی اس ہار کد
 مزار ار

 ۷ دهن زا شر من تکیه گه لر رز ےک
 غم مه کیک ناری ےن ہوردا هتنلا را تار و 7 نجد کرام
 نشین رعنا لو تاملخ ےس یہ ۳ 77 ارام 224 ۔ںرہ هی 1

 نر ےل مس ترانا هک



 2 2 نام لو

 و که ری نت بيت ور لر ۔ےہ یر ردم سک
 رن دو کا برگر ماد نعم کاو دص نر کک س اہ ایل کد رل نک ےس

 راو یہ ےک رو ا لک حر ےب ےک اہ ل هد همدان ی

 ۔ررکت انا, لدم ی ےس نا وہ ےک ب لام کاک

 یکے سود تر تار یر رد لس کے کیہ قصر 4۳

 لر تم ضرر رکن سيم تو رز هام رک
 7 نادر در لےے سا م الا تعاججرکے ہں بریک سور ےک کا سرک رای

 2اے دا نور کس ئی وا کور اتم اک ہاکی ہری روا گر کپ بس پے رک

۸ 

 یکم اس هم علاوه اتهام تی سا
 7 دار زنا رک: درک کلا تر لر تلخ روم ما بک

 بل یاسر ناله درک دم شا سرگرم فلات

 ویلا لپ لا را مر بس مپ ورد هری رر ا کسب
 لک مس یم تا سا با. ےک ےس ےس تالدس ےس ور ل ارضا روا هره اب سس
 لس کر ارت رام سمت کی رها ماع تی را کیا لب تی
 یل رتا لا بیم را رم رب فلان ازرع د می رم عین میم انگ

 هال ناله جدا ےس حر یک اھم ا ماطنم ےس لب ےکت رس رے حت .

 ضرر اور. فرم را رز کن درک اف
 لو تن ید اپ ۶ کن رایت ت رع تاں ا سنو ےس لاکر ند ین یا

 ثاص ےب لع ےس ن اورول و مند f تام یک تتلو لام

 یکی هما آب لپ تلخ کر گيلان بل

 م ےس

5 



 نا
 اول سيم تیتر کیر هر کر کشتی کہو رک

 O TOM کیسا ھو رک
 هنر لس لا لر پانچ رکے ےہ تادرد ےس شا ترطم ںیم ر ایہ 2

 رک مکہ مان 7 ھ۳09 وا الاغ ئاخ صا ار
 هبا یک و ار یک اطر یھب و اد ایک اج تر کت یر

 ۔ ےس د کای رد ےل سایز ےس پا
 ہدرگ 7 ےہ راہ ےرر بال تا اد دا تب اب لارو

 و
 ہو و ِ < سنی

 رر الن ر امت ںیم م۲۵( ارد انگ که رفت ےک ر رے لایا
 مرا مال ) زا هی کر سد دن یک ےس ی اکا ایرج کا
 - ارگ وات

 رپ لارڈ لا
 هیدنپد اش اور لک ی ےس الاد تفکر کس لا اور ےل ۳

 بند لو یت یمن رز سر ۔ ےب فرحاکأ زم گال درگ ما

 ٭ہےررگ

 لض هر لر کرس دد کو یر ری دا لک کر

 هتل رکے یکم نی رب - رب ط رک بازم تکر دا تم نارشرردا

 سس الرکع رم تی رکن و نرود ےن ہم. ےس ارب شور لا ےس یر و سم

 تور چتر بزب کرک ترا
 ی کیی و سا ربع خاور ی هج

 . لپ تایر ککے سا

 ماسال رہیا هل

 ي ج ص



 نرل
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 اروا ےک رز کم از تراز | يه مو تلعيم تالار

 الو با چک رک لو رش گی ےس سم یل ار کمشنر یل فالخ ےس ام اشور ےک

 او کیف س رمد نور چ ۔ از ہیلآ لب ترقی چپ ی( رتا ےک لاش مات
 ےہ ےس مارا تلاح فر نا ا رک ار تاو ےب نات ےس تنام کر تام ی ار
 لس اروم تلاع دھوب ےس ےناجر سر ہا ےس رعب

 رک لر ام در زا اتو سر از رک اک دس کز لات

 هر وا ین الم ےس راش تحاریر کرکت ابی رک براش سنا
 بار رام رز ره تی امام ب . و اھکر میر ےس ٹاور ترار نا تیر

 )تر کج س رکا راکت ترم تل سن ز لس ب
 مريم ارز زلس رج است ترسیم - طاهر داص ارتا ےل راے ناں

 سر ییہ و زاد بد یل ب ےک نایک اتد یز لکل ورس دے اہ کہ نشم
 بنتے مد سم. ںیہ ار کک یر اک ےک رتن یوا ےک( مرتا ںی ئو ہد

 رہ برخ ےہ ت زیب ہد کس ںی چ زنا هه تشریف هاب
 لودر اف داش راوی تاب یکہ بها يا تا قد یک مق ل کک
 بی لر رپ نا تیتر لر خور سرت تیر ےس
 ےس نار لا ۔ ےہ ںی ناخ نات ےک نایب لب ارت بروا: اک دات اس نا
 وتس هند یکن ھت یب ماسک خرد اکی و کے کی تا نا نایت
 رخ ریز رم لس سس مرز خزر ہد لک
 یک لا بھلے نم سم نا تام کل مل اسمرومطمم ےس نیٹ را کب اقتعل ادب دم م
 هرس اد سیر کر ای زرد ١ ےہ ٛصکد ئات ںیم تالاع تنحس ےس تخم تما
 یم ناد بک انیس ضقت ہہ ےک سا زمان رخ
 ۔ ےس تی رب

 م د نکے سداد ل ر 2 لذ ولرم تر ےس تا ا

 جل گم ےروع امی سما لا ےک ت یکم یا ضم وا ےب ام اد مگشاکر صار لتا ھم
 ss ترس ل+ نر ےک دز کارد | نرم « نر نا ےس سکی

 و... ص چہ ےس ژ چے



 نصرت طی ضد بد ترتردا نید تان ارت ار

 ې ری مم ےس ںی ھم تم کرب لوراداردا نرم ای اما ناردا نر یا

 ۔رہ لم ین ا لا اب کق می اض ررد' یب 7 ےہےس تم

 ناودعولاروا یمن رہ
 لو مرتب هی سهم یتا یک ھو یت ےیپ

 ۔ ذهنم کت ستار ار ار تی رحم کرب ے یس. ےسہ
 < اردو ورا کلا پچ ترکیب سا سید رب
 لر یر قت ترس دهم ها که بلاط وہ ال او فسا ور پ

 لک تگ خلق هرم لوس قهر ایفا کس شر ںی
 ۰ . ےس گر وج نس ارب ںیم نم ےک ایس ےس تابحمر دب تارا

 ما کف سا هست رگ ا ےس یر وز مان لار ۷نانا
 تا هک یہا کس ارد اے تام یک شکم تطانعو یقررت ا لے اطا
 ۔ے ام بے بیک نجس رب نادر و رو | ام یک نر کب دی رک رب - ساک

 بر ذ رد ردیعےس ںولرادر قیا ککت قو سام کرکے ست بدطم اک ٹی
 رس ھر بزم ےڑڑھکر کن ب فلم ےک ند دع درظزردا ند اعم ےک ٹن رب ںیم ایک
 لیتر واتر سه یر اف لر اس ےل ےس ق الخ میر اھ رت تیا
 ۱ : < داراب ۰ کا ال دف, نر

 کے“ مز ےک ررر یس رال وسر بانج ب ےک ن ساون ۷ػآ

 کر سرت رب اقا ترم
 لو علم سا لر رپ فردا
 ںیم سا ے ا تر اشرارج ےسرلاوہے سر لو تي ی راد دنر اد اد نک

 :٭ےباب لب تخافر هر ازرااآت مج یر دار

 ہے طا یم تلخ کم سو یلخ و فیس م کس م تک عبا
 “ لم جیک سرع "ےہ ایکن مر پ ںیم ےس ا ےک اردا رب تہ ادرک اپ ےل رح

 ہ٣5



 پک دت دو رس نکل جر سرب دل وز
 | یب ے ریت ک نل رک سرا
 . نید ی رو

 ر لم مارکوس ہت رک ےہ ر کر ررط اکو ترم تاواشرا و در

 تار تابد سیم تالماع“ یس ےیل پهن عت لخت ۱0 ته
 ۰ ےہ از رار کے سردار ت سار ںیہ تر را بکر اب ص۱ - نی تک عجل س

 پف بسا کلان یر نئادبعت رضعس مر ھا نان
 فیس ےہ ایکل تجلی کت اد ےک اردا ایر ماع سی

 7 و... رےہ ار کنت کک مز ترب ر اترا ب ےہلارکے

 تیداع ن لرآتس» رول اف فرم رح لح ۲ل رسد باح

 کرہ کیر کر کروا ےس یر کی راکر کین ب کت سار کیلو را
 - کس اب لود
 کیو نوع یم قوت از تل امر تاص تٍذ سم شور یک تاراسرانا

 رم سه تایمر وا تدریس ار نخ قالخا رگ. تسب ما ۷ر وک ںی
 کیو ایف ےس ل ارب ۔ ےس رقم افت اک اکو ںی باقار اردا ےن ل ام اکس ا
 راب یس ۔ ےس مایا یک وختل اا یب ےک ےک یہ کی رفت
 : چرا ود سر سد کرس

 ۔ ٰیوتقمل او ّملااذھ انرقس یف _گالامشم ان ممللا

 ملا نارام



 یر رت کر
 هییطتلا هوم دوم همی و
 و بصلات و 7 لام کا عبا لک مو

Elضل والراس 2 
 ی سيم ويلا ن

 نوح اور هو او ورم او فک نیل

 وب عمل اب ی و ٹا کد aM 2 ا

 ص ن طاس ایر ماسالا دکل تیر
 و 82 7 طب 2[ 2 ال رل 9 ر9

 میجر رفع هلا نو ون پات رپ

 نزار 1 رم زيرا

 تک ا راک رر وابو ترم

 ےکر وا یسک وہےئ ریو رک

 تاج ےک ہو ےل ہر ےس ےل ا کیس

۳ 



 ۱ نر طعم ی

 یگ تاب روا 7 رکا رپ اھت سکو ہد

 کیدا لس اک لو یت ےہ مامع

 جد کریم ار نوا مم ےس ایک
 “ری ںی ال ےس فل یکن ید ےنات
 ا اکے ارے ن ںیم ند ےک آ٠ اعوان

 مس ساروا ادرک کد

 کک هکر سی اپ مس نیر سو یب

 نالے چاره ور سر هه
 او گل الو نیر

 لیس اتار
 ہیلع یس اا سن تی لا( سر ناب لیتر نا یه تی

 کس نایب یر لپ تح یکن ماہ کک کلپ نا لم ںیم سا ٠اھت اکو اج: ںیم اغوا ےک

۲٢ 



 ا نار

 نو برس سا رام لا کنار روش لر رگ ۔ےسہ

 کلام حرف کت ییرش دورہ م ارحو لادع سیم سد یکے ش ےن ککے ترک
 لابی صورت قال ا ےک الل ںیم تا اص فا رب و ین ےس ایثنادایم اد

 یک نصر اکو اھت یس یکن اض رکن لا یر ترا مد با
 ۳ از ایکس ید دام کے ہہ مکان اض: انکت فرد ےسار

 اکر یک ا رب نا تیر ی هر ناف یقه بزم نو ل
 ناپ ایر اکا سکه سو ار ارت سفر 7 مکس تر ھر در
 کیم ےک ناار ۴ت المر تار ےس د ناب سس تنسو نج کس یم نج 1

 ےس لا یورپ ہں ہر ا کا تیر ےہ ںیاخ یب کل ل رکے س ےس سم
 زف ین رکرد ا ےس رش ایک یقالخا ناب فر سل اک ا لسا
 ایا ےیل ےن رک س لرل ےک رکن از رد نیم ال کت تاب
 روا س اب ی ںی ےک اطا رک شیخ سس ںیہ دف ر ر ت رت
 ایل مم کک ےن ناسا الم یسا رد ا سیم سیون یر حکام ا عام ےص ترک ابر

 ما هسا کل وزر ن یت کی افر کس ںیم وس ایا فرم فیض یس سا. بی
 رابط هان لک اکو سام < ام
 ادع ےن سارک وزر نیسی کرب بم ےس ےس یک ری کن عتب ای ۔ںیہ فالخ ےک
 - ںیتککس نر هی لگد رب نو هرکس مد کت لعل کن ا ےہ ایک

 توک کے ایبک ره کت سر ایسنا ارگ سهل ال اس
 را نو رس سينه سه رد نرگس باز اپ لصام

 ہوا عرس کس ار مندر ایرنا یب تا آخ ید ےس ےلل کے سر اد مای تشوکے
 کنی تروا پرک الخ ا نیلے کسر کس یی طي قت کس و ۔ںیہ یکم دس
 “شے ام ید کین ایب کت ارخا ےسر بے نا نیڈ ہک. ںی ںیہن ل صاع یھب عت از
 راتګ ۔یررا تک کل ای لاو کر باور 4 یک ا او
 ےس ۰ ۰ ۱ نیب

 "در نارسایی ساب تیپ سر
 ےس لوس ھا ل سرو بکر لا باک سر نت رپ باب لا ضرب

 ےس ا لم



 هراب

 کما تاس کے ا رخ سک ب پیکر در تیک فکس اہو ری مک لر
 ےس ا ی ےس سر ہری ن یر ےس دیتی رای سا ضر تر دا سد اب سس رگ

 کری یہا ترم ںی کا ںیہ طا ےک یا نایب ار کلوب نکس سم اچ اوس
 ۔ ےص رب نصر ترا امت کس نا هم رب سم طی لر خر دا سر

 الو نجم تی آس ا ۂددلامرادرم ںی کد رک ایپ مک امی ۳
 یب رخ عرب عن لا پچ او + تساوی نا ارب ما اھ

 ےہ مہر کس با دا نشیب یہ تگ ترم سام ترم
 ارگ اض شن ر ںیم تاج کک تام رد لر ےک کک کردا تیک کہ

 کت وک ب ےک سا یوم تیر کن وت ہدہ ےس تم ےک ےکے نیز نت یھت
 بس مامی هد یر تسمه یک کرک رخ طرز صف کل
 رگ نکن - در ذ نایللا سکس سا حیاط کن رخ دے فح توا ےس یا اض
 کر ژانر وا بت ار - کیا اپ تاخر دا کد کی دا ںیہ تما ذ یکن دعب
 هر کرک تر کی لع سراج ست ذرا
 هم کل کیک سد تن اکتیو درگه ما یر وم
 کے کچ یک رد کن اد تي اب منبر ادا یک

 رس بسر لا عرب ریو منفی : هم يراط تاید ترم سه سرا

 تا سری ون اس هلال لمحا ام ۰ بصنل!یلع عام اسد سیم رو ںیہ کج

 ےس یک کا ںاےس یف رر یم سز یب یا۰ یتھکٹترداعع یکے یک رز بس نا
 زن هه درب مدد ات لار زد تیب

 روکا « سام حس فش رج زر ۰ ےک اہم کٹ را کرج سم تر رر زا سا

 وے کہ سرو وع رس درس رتم ۔ یگ لا چ ےک
 ۳ راز مپ سرد سبیل

 لرد چسب ررط ےہ ع ر م تقشرور لو کنون ا ےک

 تک ٌ نارام

 i تاراي ول

۳۲ 



 4 2 نام

 تروم یت اہم ب نار ںی اف ےس ادا ورک کک اک
 رپ م ے ترکی بط کں رام کیاکہ کا اچ اپ خب نو عدس
 خر اچ ےس اج ان قر ھچک اکہ مرک وام اٹ پی مرز اب یک اردا
 کرو ن درک کاب دامریکا کہا ےس تہہ ب سب لاکر کے ں ا
 - ! در دامن نصف سیر ںیم ےتاپ زتاج یم یترم یت

 نښو ےرزلام ہو ہزوٹرب من روزنه تا ملل کا هک زور

 لر در شرک معطر داور زی بر لاو دز ےک
 نی دع ترضضح هیتلر یر لقمه ےئ ارم ےس برض یہ یل کک د ےس فط
 مے رم اوم نزاع ل۶ هکر ی مرکب یضرفاع
 ٹی را هدرا از هی لو یک لر ر ےس اراک اں رر 1

 “نال راعر رگ وا 1 ترک ١۰ ےہ لحد ںیم هر ترم ہور سلم حس ٹا 3

 ںی قلا مر هفسصاصا تب اور رہ ےک کرک ےس ایر ےن اردا ےس

 ے ر تری ار رر فر مصر کے ڈش ںیم سا ےس لک عم
 لا هرم ےن و ھر کس درس اکر کر سرود ارج

 دق تل وحقل ر ی هنوز ےیل نہر ارب ترے سادا اکر لا
 “ما یی س۱ ےہ ہزوقر در اھکایکل کر اکے لوے قد دن ینیب ۃزوقوم ا ےل
 (یطور لپ قرب سا بس ود کام اادوا اتمام 8

 علط“ اى لس کد کد
 رس رگ عدس رم هست ی ماه لر ۵

 ادا تیک . سا رپ طب لک م ل سارہ ےس ےس کون ۔ ےس ا ہم نیک ںی
 نفی سی طه نرخ ترا کم ی
 ہیک تظضل ےس کال رب رام ےک وک ولاع ںیم تییرشم یب س۱اک ا لے
 ہنی کار ای هسته سس ن وخ ہل صا کاو اب رکال
 گیلا کد زن ںیم سج اتر اکر سرد نر رز ل تب ںی ن

u ہت 



 ےک 4 نم

 - ات وزرا طي ار ری 7 یی
 لرو اب ےک ھور اک ند ی یکے سه در رر اس بلطم

 له وز هتل و هاب سا سیر رد
 مدل رک تم رب لاله رد تورص شرم. لعاب زی ےس
 تا لطیف کالسا TANIA هستی لو دا

 یر سر چرا جرط لس اید اصن ع
 ہل شم نره ےس ام ناضتلا سل 702 هنر کم

ONSلاکر اا ٹی ماس ےک تشحرک کر وجہ کم مہ و روا ےس  

 ےک ےس fi ید نع اس کار ںیم ترومع یکے نک و ےک

 ا ہر فاس ےن شر کمی 20 حرط سار وا سام ریز خاکی 11
 ےہ لاسر ہا لآ ے ت شرکا یبا ےہ مو ہد رکے سنگ تام یس ۱ ناس نب ےس

 نوت راپ یک ور تسهيلات سری یر ب ےک
 هلو لس ارد نکس ےس ق اغلا ٣ یل اص فلسرب سا ےیہ ایم قلع ےس
 ب7 رت هرز ر راپ کا ج ںرتر رک امن ا کے رب بدطم ےس ناعسمےس
 ۔ ے الم ہر 7f رک ورک مے ڑ لا رک اں تلاع ی اروا ںی رک

 تیک لوس
 ار شاسی ناتمام - ۱

 لس بس له عادت تستر بت امر
 سرسره وز نا ساب لا کس. ساب هک دے ین یک
 ےک هم کر لمس رد یسکارس اد ز ام ا اهرم

 تسهیل ذ تس تقی یک ترس ياد لس نر رم
 ےہ لمحا ام ناوک ےکیہر تت ی اےس ای ایہ کرتا ب ےس ناز تقر ےک کرک

 نره

۳1 



 ا مم
 سی

 نر 7 ارپ عدن بلل ىلع عام ررر لرل

 ترا کر ور بر نیک” ںی کرک ور نا بس شز برم
 نرضثرت بصل لا ےس نر مد لا ور هل ورا رد | ےک ےب ر ےک

 ۔ جاا نو
 ےک ال رد سر ترور نیو بتن سقف ںیم نیو: بس

 گیرد یر جرات وت ایک ار
 رکن ام نر هل نوش ں کے هی تر زبانی رگ ید ان
 کلر دا کتی لی نزن عهای ان ترسناک
 یر ا ےن اگر لا١ »را رب ایا ور ےس اکے با ۔ ےس ےس سم

 سا مل کام ےک اھت ناری کت سام لک کک ےل رر اڑ ن اردا ارت مد سک

 ےس ناز تکو ےک ید حر اے تروم اف اک کریک ردن عت اولا یک ت روم کنگ

 ےہ ترار یک ر ور ےس یوں رر قتل صا شر یک۔ تاج ادرک کرو روس
 مرمر او راد ات رح نکا د روف م ارم یک ےس ےن یل اھت ا ےب س۱۰ ےس مر

 رس رک زر مس یا ۔ے زور ا ےہ ےہ ر سپ

 هل ار ما کابو سین ل وب تر هی ما کشی
 لا ےھت راج نج ناھتسر سل ںیم برع ۔ ںیم تک کن اھتتساددا نا بسعن صد

 نر ںی ی میگن این قیر نسخ کن دان زد نر
 ناچ لعل فا تاب ےس افر ےک ن قت .٦ یی قمار کی هکر سس
 ل اھو ادم ےس کب اج یس جنر یب ںوفاھتسا در شوحخو بز دار رج تستر

 بہ ےل اش فکر درر ی کاب ےک کا الر ناک سن ٹک یا
 لص ١ام برات ںیہنم تردریکے کوک دویلم ےس نامی تب حال تمیحر کد ےس
 لندن د ںیم مک سا سنن ناکہ. اھت یفاھکد ےہ ای رکا درس
 کرت بحاصردا را با یک نا ۔ باک رپ ورد لورم

 ۱م رام هل موس ترا هس

 و س ٤سٹسش جج چچ



 1 نے مم

 اکر مور بصاص ب ےہ ال کز لا اپ م تو ےک جبر . ےس یکر ہہ نرم ید رش خ

 سل هیلسےہ لکم اک س یم وک ا ںیم تم یک
 ےس اسر اور کر لر رک ںیم تامام بس ہو رام ےس صنم ئالا

 نزد رب ترک لرد ها رگ ره رک
 هک فورد ام یسک ےل ] کرب یسک ےہ ناسا ا سنہا سا

 مہ وب سبد

 لب ضس
 لب درک سهل هکر ترک تا 6

 طور زره تیبا دار د ار ےک تے مزا ےن عوف ۔ےہ تاب
 ےل ا وی ٹیگ کک اهن که سرچ, دارا ترسم دا کج رب لو ی ها
 رد دم < عالي جا بیو ےک ن تکو فنگ چک
 ےرکرصیف کوم اکہ وا ںو دم ینبا تقد سرور لاکر یک یز مکرم ےس نم سیم
 ےس ںیم ند. ےھت کس اب ےک بب تبک ےب سم ےک ی کد ته
 <2 ے۶ نامت ری یسک ید مک غر [ ےس ہہ ا یت یکی ب ل ما ےب یک

 بم روپ کک تیک یب ول یر راد دک کر
 رگ و اک تاب کی یم رم یی ھی کد لاکر تو قاوپ باز ما
 روا ہر رت اک لو ارس انا اس 7
 یتا یک رف اروا تس م وا کرشم لک ص انی ساک ر. یک اسا

 رہاظرت علل ارم اس سرک دن یف یامہ سی تک ےس رس
 رد وز « دارو دداا رس ےس تہ کک بصر زا ا رر اد اراز

 یون رکی ا ہک لب ےک ںیم ےلسلس رس کں ون نر وا تیل تیا

 سیر یم تی رد ہکا یب ےس ںییج مکے س رٹ را ت اد تس یک اض اردا

 نر نور هل

۹6 



 ا نص
 دن ےس ارم ا ےس قال: ےک

 لورت لاف ای ےک جم ال فا. ےس نمی ریت تم ص ص ماش ي لس
 بقا اطم یے ہو ےص رر ےک نجم ا یک ورب لاف ںیم ب۶ ںی تک

 شب کا شوک س ےل سنج ام چرا کور کس تر ےک ےک لیے
 ےک: لام اےک رتی ےہ ید جیت کت رو لہ اہ ےنراکع ۔ ےت ےن کل صح ےج
 ی لوس تب اور آں ےل بارک کیدا ر ےک ما 0 لک مرا

 تے سل لت امر گا. تار ی رگ اف ےس ں وریا ماقتا ۱
 سب ےس سی ھر یں ای اشر لورا ےل لکو اوب 27

 ۔ ےیل ر مک س
 لل اے جن را طف ام ےس سم اہک از تسمه نر کروا نب بای

 روا ربل ناهار بئ ںیہ بت لو ےن تستر
 : ے از زا ما ۔ںیم ےل لن نھی ےس ناچ نم ل افتم

 رسیور شورش ید ےس ور یکے مس تس هرذ کلر
 ۔ ےس اکر گیم تام ایک
 پلا سپ ددا یر لف ‹« یز امار کر ےل کلر اب شیما

 لر کس. ایک ما کپ سجے یی رس اتلاف سر وم ال یم سا یم یف سس ارت ایوب
 _ ۰ کد اعرپ لرب ناک ۷ تیار دا٤ ںی لاب

 بیطای ےس اج ایج لہ سصیف وت مست وا یراد یسک سس ای ریکیلاف ار“
 ےک ن یو س ا ےک مریم عاری تاب کت فا در
 ےک جت اسم امت کس سا ان رگ یک سرد لر نا که
 دخ ا وپ لا ۷ے یرککےنرکمن وکی ےک رک وتفرد اللات فلش رپ نه

 اا ۰

aR ZL. 



 7ے ۵
 مک اپ نام ۰

 داد ما هم ےک رگ کر بوالر سی رم نر کہ انک تپ
 ۔ ےڑ رکن مادم سس١ ےنناب ہک گند اھڑکےس لیمرد) ےک پہنا اک سا. نا ب ساپ ےک
 کدی ےک کک ی ا لک لا یر لو سیر هی ورا رپ
 ل ۔اھت اب بر شکل ہک

(iراے رک لتر ین اطا کک سی یا مار “ 

 ےس یک ارو ےیل لا اک تص اب یکے س نیرو ےک س انا لا لین بد یک
 مچ مور بر . ےس ںی تب ےس وکار بیاہ ساکن آب ل
 2 ںیم لک ںی متن رر ا ےب رگ درد رگ هر فلش

 ت اردخردا قر الم کیں نک کوا لک ہر ےک س کے جت ۴

 انا ںیم یا ری ال ناپ 1 2 رپ ما لازم سک ھم ےہ اجر ےک نکل نوبت ترا

 بیس حت کس ا ےہ او اک ےس بیتی ل ویدا ار اڈل تسال ما لنک وف
 طه مر لب لک ےس تہب کر یا سیمی ر باپ
 برا لک نب ےک کس سا ےس کرک ہت یز یک شکل رقت ل لایک

 . حسب س قرر سے

 تپ یم السر تررصدراس ہو ترم یکی زارع کیلو نا
 سیر نر نر رقبا نر امد کباب نم
 سس تن هه له ذره رو سرب لا هک تیتر ارد رھپ
 دوخ نک اا رکی ب ےس یم ںونود نادر چي رو لر رک
 رم اک ین ی اا ےس دار یکن لا سی تررسس ا اپر ےس ےک روپ

 بزنید هر نا ہ ےس تیشہ روا سم تسرد لاسیت د ا اےس کس ایک
ASےک کی اار روپ تر رر ترور تسلیت  

 مد ترک رپ عقیل ست
 رکیز را شرک رد لس تر عین ۳9
 ےل ار لال لے سرر ےک ید

 نم ھر هل



 زد فن 9 7 ےہ زیر
باتو 2م لار ۱نینرپرودمم کمال م ےس ن ا .hs ےس

 

 روا . اب غار ا ےن کر روا زار ےس نہار ا تاک فیس رز

 J س! هه ارگ زدی کن کن نام هاش تر

 مرکب ےہ ںی ںی نم لومتم اع ںام طلاق ںیم ہیک مار: تم

 ےس ید ے ہا ۳ے یی کیون کب س کش درڈکر ٹر از ا رم لب ںیم ناف ےس
 تی هر هام هک را ملارد بر سا نہ قضف ےس م ےب
 لس یک نین حس یم ای رپ قض رک رادان ر 7 هل اوت او رک

 س رم لوک پي ما رپ نازک صد قد نگر
 ۰ ےساہ رد کرادی اطار وا یکن ناشار با ےس ںی ا کی ا ما اکا

 لند صدد نیر ار مولع” بیگ کں ونمون اج م نضر وت
 سے نرہم مارو لاع ےک ں ور اج ۔ ےسا کد اف ےس بہا ےردد ےل ے ٹل صا
 اھ املا ںیہ ےب ےس ایک یس ےس الس کک ر ایت مار کم )۴

 لہرا ید انہ یت ایپ نس ارکے یہ تیر موس بت سک دا تک رد
 درگ یو عرضه
 7 n ور عر النت رماد ےک

 مس فک شا رہو ےس یک اض کار ےن کک جہ ارفامسم ۔ >١
 تام ماطر د | ںیم بشر ےک ا د لوپ لذا تکو سا تم لی گرم سرب

 اب ۷ت ایزجر عدزرواےس ےب رہ رب ع ی ارم ات لنا نعم ےس ب 7 یک

 رک تم ان ےک الم ا نادر ا اھ عا هح تس برو له لاک شد ھم

 تر کر و یلعر نر یلص مک مر خم تافص ل باف ن زدات وکار ےس ہلا

 ناسا ۳ یک 'لن رف'ر و: ںولرا شرر مردازا اب ۰ تہ رپ اغزو اہے ں وراز

 مت وپ یف کم ت تیس کک اس رگ جی یر ات تکا
 روا سکیم مم دنگ ما شر یر نا درد تا فاسد یل ۷

۲٢ 



 شا نت
 براک لا زن اھت یھب رم ورمنا نل ےس او ےک تاب ی ادا ید مر ل ار ۓاھکر ورم
 حتما بادام هاو نرنط. یھ رم جر سم برف زر

 ۔ رب نیت یک ا نا و ہرا د کا یکن ورک را هی کمک ےس باب کب ردلا زر زج
 لرلا ےہ ٹا سار کی ا یھب دکن د نم اد کن زل سس مری رد شرا تالاس نا

 عدس نر یاب هز کرد زاد بمان ام ےس نیر هشتم بک
 کرکتر اکل بو ین کم شور هند اما رب تره یوط

 نج مم لت کند الامت قیر یر یم ےس تفرط رد ایت زا
 عن مای کس کتک ےس رن امر غار اب ےک رقت ماگ يا رد اچ

 ته ابلیس, داماش هل مو لب گرم سرا < ناسا با لو تبع

 نے ام ما فا دو ابال بط ۔ ےک کم اہ یاد ترک

 ےک لر یک یا کرب ل کا ےک ود یک رار یک ےک یارک واخ کوسا ئو ک

 نرمال هنر با ےک فا اک ی مک ا لن ا ب نکل ےہ ہل ۷ل ڑ رر

 یک با رک یوم کلا کلا حرط سا ےس ےرود ک1 س اں بود کے ایک ید

 ےس ورزی ستی ےناعا کے یک یم نایسمد تاب ی۰ ےس نکل ام انب عرب لاصتا طتن
 ےب کے اب اپ ام تر. چسب لخد ارب ںیم طابترا یب ماعمرکک رضا
 لا )شرق تی ما هد اب هرم لر بیو ال رج لا
 نت هکر فود نا با کس نالعا اک التت تر شانم لمس ںیم ںٹود کے سم یلص ےس

 سکے نزار وا السا ےن رس سا رس روی رد تور سس ا ترص) رک

 نی آر ی یک ثانی يزد اد نخ مد
 لار ںیہن یر دا یف کا سے ی کیہ مراد عب ےک رسم ےس یت لام کلم

 ط
 رار ز ےس سکس ےریم

 لے اکل نیر لک ل۷ قع ۔ودوٹ ےسر جم در نازل ۔۹

 0ٹ مش کس وفا هل



 7 نار لس

 امر اہکد وع ے سہ ےس ارب ایپ 4پ 2 .Vl برب ی در ی ںی

 هوس ید کک ارپ درط ی ربا سد . هستیم رفت شرم اساس
 کرت سم تالاع ےیلم تسلط ایکس اسب سا کر یہ

 دب نک الا ۔ںہ ےک ڑ ب سم 4 ار هو ےس سیم تردد کے ٹفرحجححےر ام

 لک دا الفد حاکی راس یا ںیم اپ ےس پر تر شب ےس گلا ایک یت و
 AS رک ار از نشر س ںیم نونخا مھ وٹن الف مرکب ےس ںایزودو
 هکر ن ات لر | علت م نا کب ج ں وک رک کت وی اے

 تاطز ا۷ج کب ١م هرکی مت اردا ما کند سا که سی بلطم

 کف وجے اش چرم یآ ٢ ےب ےن اتر خ ا۷ت ھاز د یز الار دارت ری
 رک لیک اھم ا ےک که ار تدابیر اند رک ا
 2 نام مار انب کس ج کاب د م لرلای ی ب فر کے کب کک
 ےک سا رب درب کرا ےںرردد رم سی نے نی یز روف فاض کت ارل با

 زب لل و بارك سيلا دعو إل هر اب ارکت عاط لادن پی ضم فاص

 ال پاپ یہ. پہ ینادرگر ےس ناروا زوابتم تیر اکا ب ںیم لغو ان
 یی بلوت یت ےس قلل نب تع ب اکو رطح ےب ےک ر جد یم ےس نار دا ےہ سس یب نام
 ترا رک“ رل اک ےس کرو پ تعرب نایب لا یک کں ت سیب ید کا

 ترا کر عور اور ےس ناب ا کے س ی سط ۷ور ےہ رو اور تم ےس نا

 رور ےس سارا یه تستر گن دو ده دا رد تلف یا ما ان ۔ورگ

 درک زرد فالخ مع ) ها کاج چو سارا کے نہ ناف لر

 ملاک لسا نیر ںی سا. برکت فرش رک وپ طورپر یی گدا

 ہل ارپ م ید نیب ۔ ےسمراش ا تام کے ال چپ یب اند ےس تمرر الاردا
 ہے درک: در پیک لا ما من یک سرکہ ارب رکرم ام و کیا نکا باغ
 شرک کر مانوس سیم لالا

 نو لکل مد وت دل
vo“اس  



 اپ نار ل
 تین ےس بلال ا هیس کر ور اد نر ارگان یک

 یک زم رک لح م سہ س تخ ہد ر رم ےس توت زل کز ے ام ری ع ےک

 سا ناشر سنے فرخ رپ صر را لر تر دا تزع کل سا
 رد ےب وہ ےل نانا کے ن رپ اد! تإ لرل ےس سٹار رر بک الاب ے

 یہ عم ےک تیک تسمه ناشر اگر کس رم رس
 فرط کر اکفکت دیکر یا تیشخں نر هی. تره راد ب
 رود ردا چ ۓورہ فار ےس تام روا _- ہں ارور هر و

 9 سی ےہ 1 زر ی شدی رد ۱ ےب تا ےک

 لالعا کنی ر لک

 کر تم یار دایر مانی ار اہک یل ےینایکےکن سیم ند ےہ ٣

 افتر جے سرر چروک ل ارتا طسر ال یخ ماد ناف دیر ںی نایب لا لر ںی صصق ربخا ےک سا ۔ یکن ال نو سد یاد
 !u) رتو لک نا ۔ںیھت اکا ددددم لو دا ندا هسسدرردا باس بک

 تامین سو طو تموم تلعهذ - تسو نر هر
 ۱ یر وچ ین ۶ ما امر نین ار شیری شیپ اد رانا هی

 مک اسی ایٹ ال ت ر انار روال اہم السارکے سم آن اص ارب ےس پس
 ںڑم ودر داں داغی wo . ین ریت ماتت او تعطر لار یھ ایا ترک

 رکا ایم امام کلا الصار دا الس الف ؛ نر تطاضح اه هات ناوترتسد اک
 ےہ تہب اٹ ارات ن وردا ی کب ارب ےک ند لتر وار ل ہں اڑی هی
 اذ اد لرل ت سدا تلر ارس ےس سا ےہ فرد اک لک لیفت السا

 ۱ ۔ ےس ا
 تک یکے امن کک و زنم ید رک تل موی تی ا ۱
 لب متین ترک رسد بہ نھ لب لا
 زر سيب میس رک هر تره کلوب کا

 ڪڪ ص ص ج حجج ج



 مقر عیار رگ یہ لن تا ۔ںاھم 7 1 دید کن زنا کل زنی
 زا سیم تان نادر بب لرپ لزا ت حد هصرصخ نر دگر و رے رپ
 ما تاب ساک ار اربا “تن ار از ےس را سلوک نسوا 2

 ھے سز وزو ہواکں ی انس ۳3
 طلا تر ۱۳۵ تی درب رس ہہ ن العا اک ید لیکن ںیم ترس
 ياد تیر ۰ تسرب اوپر تار تز لتا
 )لابی کیم عن متال هری رپ تاپ کسر و
 اتم و درگیر تس پاپ درود دریا سرخ نر ےک
 لن یکم ئالس ا ھی ےس اسکے کہ لا و یسک ر ناس ےک تا ضرر ماه

 ٠ یم لہ اش! نامی اللد پے ہت
 ارزل۷ن رام /پ لا

 ید رک روپے م تص نیہا کی ےل د
 ایر هی هام نیر سکه ترم
 ما مایا بکر واشر رک ماین تس اک ا دلم ے ےیل کک د

 لر اکر و تام رداوہ رم لعاب نرص باب کلاس ےس کر ںیم سک کام اب نر

 ایا کار کسب بلاط ےس آد ی تددر فهم < سام یه کرک
 هام نم هک سا اپ رد < اب اس هک نا مس ی

 لو في هرز ی رب همای ی رضا دم
 دکن رک هر عطس طی چم تس ےک کد پرک ورام اتکا

 ۔ ےس ےترہ یب ںیم رفاه تمر ددا
 نا تلسکوپ هرگز کز با کا ناب مر

 ایکس ید کے ار وله یک فرم سود ساب ساسی تی کارو

 نین سز عطا رکن ر ب لر ا نک ور تا ٦ ارگ داغ ند لام ےک سم لب

 یکن ہت هل



 مس ناسا

 - تاپ ابر
rfi Jîماس بس نا روباه او تب ار  

 ںیم نار دا ے اس کت ای اما نر کی ہں ی عسر ااف یب د gs ert 2 بیر ردد

 ےس اس ندامت یز تی اک ب9, دیکر ئاب تیغ ب ے

 . سال سی اب ماظناذ پاک انس ںی زارا یر نل کس ترم دير ی سد
 مس فرق وو ےک ے رام سیل کو لا زرند یتا یر د

 ربا لوس هر وا رکپ اکر نی اس پ ترخآ جی نیر تانک سا اش هی

 نم ها اتیلن هی :re ۷ا ےس لد

 کرے ۔ ےہ یکر کد ےسرک سبا نا هستم پیست که دوم یھ ے

 ۔ ےہا رو هراشر تط
 سیم ا سوا ےس اس ےک یل پںم نیا : ےھت فلخم ےک مل اظر ارگ تاب یس

 2 ہل کیک رم طن یم ےک رکے ۱ ریس

 ی مواد اپ نم نم

 ءِ ن؛ ںیم ترمد کیبل صارد اس تک نا

 دز پسی تن لاک ل کن ید روپ ےب بجمے السر تقو یس ار وہ گایا زب رک
 ۔ ےس یس ر کہ راش؛ فرعکت اب یس تفاضا یک

 العار کو اط ی امت ۷ ید لاک ب ا ے اوہ ےک نی کن شب رک اب وم ان

 نا روا سرب تب نیر وک طس نی ںی ود کید دفنا رم

 در کام ےک کھ نز یدارفن زا تایل از ار ابا ا اک
 راج رک مم کت ات خد سا اڑی دہ فرد - سوپ

 ل ےک ا رس کت سولا رقم سرو شرم اخر دا امد شست 1 رام

 یرازناےکی گن دوا: رپ کت دار اضرار نکل کم الا ےہ سپین ے قاو تررضزے
 ١ ںوزاریم ی امم ء ںوراوا یاب وراک لرزه سم لپ کیس ںیم ور

 یش کرس آے گرم ٹن ںونولا ےک تم و6 تساس ءںیم ںورئاد ےک نم

 یگ ت ال کے سیل نلا ٠ ےس آر اکر )ا ولا دا کد د ےس یک چک ۔ اد ںی ال
 -چچ سس



 2ِ 1 ۲ تاب

 رگ ےڑرکرس رکی رک لم رہ نک نیر هد سي

 رز ی روپ ہد یم سد دوا ےگ وار عقعاک جہاد کار
 امہ کانت الو - هر نرخ تی سس عن سس
 سب ۳ - هللا ندق تنم

 "ارت ناو کت سرعتی پلاس رام
 هاب ضرر. هست لے نی وکر روغ عاد تاب کن رت. ےس
 سید یمن ید یھب من نیل ےس ےس ںیم اسم ر لکا کردو ھت کک
 - مل ١ئدلا گللرو'

 لم کر ارد نرم رپ لا شرکت نیز
 ۰ جان یرد مص ماوس دارم 2

 ار1 زارجرکں وند مانے رد رکے ست بل نایب مے رک اک ند
DEو کل کرک نج 1 2س اج یس تا رکنا ےک ےہ آے  

 اکہ طلخ لکل ا انجم اسلا ا سہ ناس ارا مند ےک ن؛ اک تال لآن ا ےک ےس ےس

 ےنار ا ہو کن درجہ ےس ںیم نادندرگےہ رس عفو تنیقت ارب ےک ا
 لزا ےس ےل هرگاه هی ےس سبمع نم یف اکی لب ےیل الص, که سا سارا
 ۔ اتد ےب ےک زانا مک ین ےب ےک مو فرص در اک یہ نرم نیل .ھت ایک
 تردد ا ےس از ساف کا ترار د یم هکر رپ ام هی سه ال دز ربع
 “را ے اسد تام امم یلص زم ںیہ ساربیروط ل رنا ےس ںی اا زم ےک شد هی ےک

 لیکر ود مور ارپ لانا نم جرم تارا کس از ۔ یھ کرم یار سم

 ۔اھت دددحم ہرتاد ا تبطافم کس ا جرط سم یخ اج اک کت کر کوکر نم اسرکل اسم ےس
 روا تیک یتا بج ناک ای رور ر دار تکی کر ر تا کا تطیا

 رب هم هد رده هستی نا بار ي صفات
 1 تالا نی جا "نر لال ےن گزار یب سارکاع تب ج یا

 4م گر. نر کد اعرب لآ انضر ےک رپ دا کرب ےس تای ا
 لاا س اش کس ےس یر رکن اطا ۷ل م٢ل ےن یر ف یا ترآ رتی ارگ

mm سس 



 روا ن ےک اض فردا یت یک تر را ےھت ےک ادص ایم مدت اےک
 ےک کر هد یی یر را بار ۷ تسو روا لی ماس ےس یا

 ےہ رک رھپ ماکت لانچ اظ لکی باردا ےس یک یک
 کاپ العن ایم میشن رام ملا ماظن ن ماع امور ںیم سا چو
 ۔ےہڑگر ال مان تن

7 
 ئ1 ںی 4 کت شا سا یک( دس ںیم ید رده رر

 ٤اک ضس سر درجد ا ص7 انس کم کسر اکے اتا یک سد لاک یف

 رک م الس ایک وا ےس سار درج و ید کی ےل د رت
 رپ ٹیدحد نر وا کامصناو لم ببار هل اس. هکر سرما
 کور لک زا طاعت یر طف کز لات وز هک نا چم ںی یمن ت اصر ین کا
2 

 ںی گپ رن نایدا مامتےز ود کے ہی زامات زوردار طخ الر کید لاک 4
 ےس 7 یا کک ےس رد : الا توس نر شروظم رس ل ا ٠لر اردا

 نرد انکی داس ند بجرکتر کد تل وب یا ناش ۷ زر ردا کر رس

 تدا نیر دا یب اک پس اورو اک ی انا عرف ید لاو ےال اردا

 رر تا ہو چ ایک یک فرط ل نے ای ا ل ا کرم دام
 کے تتل رار کک - لری درب ط رٹ کسر يک

 ۔للا ن ذاب عاطسل (٩۷ لوسرم نم انلسرزام
 زن تخم دکترا سس یم طمع لع را یلدا

 سر مدد کی ط افطار الو سبک دلو گه تاج ہر
 روا ار شر ربط یک لاسن؛ ےئل اکیا . به کس اما

 یر وا نانا ر ےس اکا تت الھکا تاب سا ارسلان د رد اار لر یر شا

 کریک زل کا 17 رک د ل ام ہک ےئل ےک پر دا ے ال ناییدپپ!ن اش

 کک س کک رہ
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 لی دعا ید ےس تال ےک پو انا ںی وکت رہ یکے پ أس فخ ره سس
 اکی رور لکه تاب طه تا تور کن کت

 و : هم اهرم اردا کد

 سه دلت یی بت لک مدد با اهن رب دام هک ا

 لو هنر یہ اي بز هر يک رد ار طیف طي
 الو امر - چورکین کی سینا
 ۱ ریل دا اب بال گن رزق وجر

 مه تراز عمر او یک ا کے اض امی گزاورو | یر طف وود کن ر لال

Ens se eeعمار کن رت کرم اکرم توانا  
 نات شارل گرد زم لھبککز وف کل ےس 17 یگ وک نے نکے پا

 ےہ یر ےس یک رکے نید لئ تاون کے یم اکن ید گاہ کں یہ ا اچ انب ۔ےم اامک
 راارب ایر ہرلج ہت ات یکم تر لر ارت ون کر کک ورک

 تام کر رقم ت ی ارگ لطمه کل ام کلم وال 7

 لگن ام ںیہ دام نام رب یر لب ترم + لب له تر رس < میل
 رک قر وا تو رم ۳ رو ب رند کن وو للرب بورد

 پات زم جار ا .ےئ مع ال میرن بس ہورپ تیلیکر را تەي رم کمر ترک

 روکا د کرو چ سپر فدرم ںیہ ےن اَب روا ےنالم تالاع ےس لان تردحن ےک
 ںارککے س لک کن د یر ا یر بد ۔ ےھت کل کے یم ےک نج اھ ےب ےس ں و ہت دین ا

 پا ےس تاداشر اے پ٦ تو اس رو | سرکل عا یز ور ےس اد ے ترس ۴ك

 ےس ر اوت اے ے ر رم ےک لک تک کپ ا ور ےک تام ےک

 < ںی ںیہ ت ادر کل یس ی ہد ایز ےس جم ںیہ ہر ولا ترضع سی یہ نا: یک بیر
 ےک ت باس پاس هود قوز زور و بش عرط کل وسواس
 منه تقی منو تير فورصم ںیم ےک ایپ ےک نا نورد دا
 وتو ترک یا کپ آل تشک کب ید کد! انی اد تی
 و ےک ےک از ورد بش رک اک را ر علم هک رر اڑ لدا ت اورو یی د

 کا ہہ ہک



 ۳ 2 نال

 رها سم گرہ را سد ںیہ مم 7 هوا اط تر ¥ ورم ف او ےب تالا

 رضا ار گنت واجد تراخر دا ۔ا تمرکز رکاب این یم عادرا

 تع اغا ماع کی ا ایک رک اں ی لاس ںیہ سج یم بے کنار یم لو
 ایوب ام نرککل دز کل چک آب اید یا وا کی تبار ۱ فر: یک

 7 پی چا ۰ سرد يه پ 1 کک کی۷ کرب سم اردا ۷ ہری

 یل باور کہ ییریگت رحی رکر پ پآر عہ ےک ھو یش الو ا ئی ناجی رد لار دا

 ی کف یر صح اڑ پک رکا نا ا سا انک گئ لئاککی گن
 ےہ ویٹ یک حر زلال نوا یلس سر حر کا مدعمے سرا ۔ےس
 ےس لاک یہ لاکد دا هل ےس 77 ياب صلات روا

 ۔ ےس ےل ےک ےک شپ تو اہ رز کر روس ا

 ہو کت کم دوا ےہ یس بنچ ا لا
 ےس دخ ےک یا رو: تفت لایک را یک صف ےس یس چپ
 لا ںیم تنا کر مکان در کد بن حل مشی هدر
 یکن یت تی دکر دا لیک اط ۷۰ تادا نا" تراکم سنا
 ےک ا ےک غ ا درا یک ار ۶۱۱ تب تب اید نام

 تی لب نر بیر. دما شک
 اس نیس کلم تره کن سیل رج هند
 یی باک لر. سری اش هرس ص رت ادص ی روب
 رانض یم ےہ بالر ۳۳ من شر سر سا ےک ےک ار یر چا 2 7

 روم ےس تالایخ نا پک ل اد ےب امت بت لا ے ٹو اب

 ںی شا اف ےہ اپ رم ےک ار مرمت اول ار ابد کب

 لو يه گاہ ےس نم اس هریک ها نگرش مه تم

 - چرا و
 اف هری خ زوم یو

 یخ ا ناھا تک ایی راس ذات يک
 سپس سس



 ںاہ ۱ لا

 هما هنگ کل ہہ طے پر بج ےن ای
 گردو ےک فاد ےک سر ناسن؛ کت ییہ ںوردزکر کس ارب اک ٹپ
 روا دل ایکن ا مال کل ا؛ گدی گلا ےک فتا هراز کس ا

 دور اک ےہ ےک راس ےس کت سودا, ۷ن

 ھ جم سر ار ارتش کر
 . کٹ لا لھش اب یم کے لت رخ او کل و فی. ےئرتم
 ما ے تالا ےک مک ےل یل رھ ق ار ضار دکر کہ یب بلطم اک داش نا

 چ پسر لوا ۷ل وب( اھ اتر ن تری انهدام يا فقر
 ۳ رل لس رز رم ےب ی را یکن ولاورھگد اب ےک سا ' ےس (ا هر او نا

 تام قاغا هر | هنر لی کم رکب ا ےس تلف کام
 مدت ار امار نابر هد بار ے ارد - فاو ہرایزےس تالعامر وا

 ب ف لا ب دش اس هس پکس رب نیر دف تر بس دنا لار طخ
 هم ملا تره - لذا هک نورد رخ جی رل
 لورم را کت ار هه بتمن ترم بت سا
 تر فر ضرر مپ سا هست کرا ص ۷ت ار

 0 از ےپاررگوا ےس لسا ےک پا ےل یبہ ےن تہ وہ ےھت ہو سام مال یز

 : ےک کان رل اپ سی کروم
 رش ہو ےس م ایپ ےک سو ہلع نو سیون کر اھچارکس اعکردایب رک ایل اسی

 رک اهم سوم اد ےیل ات ادب یم لزوم یک پا

 لاک دار لس اس سیب ورک کب ج ۔ےسوڑ ر

 کی ےیل یر کز چتر کیم تہ ےک تور کالم نر وا مرام نی د
 باروا هسوبب جم ورک سز ہب مرا رپ ےہ ع لگ ۱

 , ۔ ادرک مر کس ار ںوتمشد لک کل اک یم ہرن اج یا ںی 2 اپس ےک
 کفی ےک اب ےس تے روا لرل ار کب کد لاب

 ری ار کے کر کال ی ارپ زم یعاکں یم ںزٹیکرروا ںوبقماس ےکس ا گز کی جر مس

۳۸۰ 



 شل

 - رکن ارق هد
 یادی ریپ کک ارد ای نر زوخ رتی کک نر کلاس

 ۔ ےہ ایام لدذ تم
 ہللا مکیبح ق وھبتان ملرر نوہخم ےتشک نا

 بر در اما دلفین تام باک
 ےس ےک ےس ف کاک تس ر راع کیس کا سرفه سنا تاپ
 ےہ رپ تبااےس ینا: سخ ےس اس ےک بس ہدرد ا ںیم اچ ےب ےم اس ےک بسر لع

 تبریز رک س ںیہن کی اکل رک طس ےس کنز کپ رک
 هارد موی ہےاس لرد کای یر ا ےک ںی ت اک اد

 زر هی نوش نو نشر عطر خر رب چت
 ۔ ےہ رس ےف اک اک

 لےے لرد نازار دات رر ؛ ناپ د نارد ر لب ںی د

 سرکہ ےس مکس امش و بیزار. ےک یس لا هرس ےب ےس قالقا ےب در
 ترس. تستر« عرف تی تشک« نما نے ان رسا
 تلر لک مسو ز اصم ؛ تاواع و تگ ؛ ترک مک یب ےن ہای یوا ےگ

 تااہ روا طر ؛ باور موس ےکن کو نفد ا تیذحتو بیری“ تیزعت و تدابع
 ت ےک انب لوحا ےک ترشام روا نک بیت کل وم فا ےس ناروا سو بم

 رم هوم لب يک ی لی کس گم یس چپ ۰ے ںیم لاس ا دص لر
 لکن کز ےل کرب کک ا اا ںی لر ناسا را

 /0 9 27 ےس تر ماس ےس یا کی مر نکن لب
 لا نیا سام هل زی سا تن ز کند ششم
 ل 277 ۷م السر تیز مان مر عرس ردا ااا ےن ریمپ رگ لاردا i اک
 نر سل وم کہ وہ روادطخرکس ما ےن بای یک لقت زکر ادت ہد یک
 لپ نال کر یس اردا ںیم کب ی مدت شق سار گس ا لوغ غیر کان اب
 ی نو یی سودا نکن کر سس چي ۳و را رشد "1 ۔ں بک

٢ 



 1 2 نر ی

 کا وراي بش لل ارل سار اسی بج یار کر تودہ تیز سک نک
 هام هس نر خاس ےک بو قل اکی گز کمر دا بہت نیک سا
 ےک زز دا یم ا اط سدر ےس لابا کل ا ےہ اند نالہ لیتی ٹن ےس شہ نیک

 رتا یاس کر اروم ماس که رنج اش نی بتا دا بیت نم
 < روا ےہ لام رے نٹ اس ےک سا اس هارد تایوان ار رپ یک سد ص
 ۔ ےس اہ نبر تیفید | تل رزین ار وص قاپ سحب, ناپ لرب
 نط إو رمال + درد نپل سفر کہ ید ںیم سیم ےس ام نئ اور ییحبت ریس ارگ

 نالے اردا س کسر کع الا یکن طو رو “مد باوا « لوو ناب لگد لر
 کلا ےس ترسم بارد ارا عرش لوس هه کاخ برات یا

 r مارس اسان یر ترم تستردزم کارکرد ی سیر ا

 ل لا لک کفر رد 7 ےس تھک سم ۷ی گر مد کردا و ن ل یے ی س ا

 سن نا مهسا سن دره اس کنه اد او باجیطم ساز

 هر رف ل بات هی هر 1۳ کر ر هدر سرد ال رش رو ا ےہ رض لئاک کر یھ

 لک ایا کر وار کلو اظ لت کس ا مع درگ لدل امرہہ

 در رس ارج لنز سم بس ام نر پین مان
 یر تردرض کے نا ہ با ںیم لام هه نرگس امد تیپ داد
 ۔ےررڈ

 توہم رو نیر 1 اک

 ےہ حر سا ےس لام تم کپ ےب نم سم مورد مو تر رو ند لاک
 کک تم ایرو ایک بولد رخ لس تورو مد یاس <, ی
 نٹلارٹاغو لا لوس ر نککو ےرامتراا لات ٹل ۰ اکے اں پب لر ی رب ا

 لر يا سه ساب ید کر یو تد اب غسان بچه

 سار تسابط هک
 تجسس سیب ا ا



 و رتن ر

 و
 1ے فز لر ورک سوي ویسی سا سام ب ناعما ل

 ےس اک لم نیو با کے نالعا ںیم زاد  غئلز تیامناحت قت اہ از ا
 ین رک دب ےک سا ۔ےساھچ ار کےک اار ےب ےک کک سایکل و یے وا

 لب لر کرم یا ےل ابق مالع سیم زا ا لمس یم کت سیا کس ا. ںی

 ۔ صیب ناد چ اکل ٹپ ںی تایل ید
 روا رتن این سر مدد یل ار وتر تے ےن ایم کر ےل اکرن ١

 ےن ام اد رکا ۔ ےک سید یک ےک لسد م وطب ے کان

 ۔ ےک ںی طن نادت ے ارت ےہ پا ساک سعد پک
 کب انہو: کج کد پک لر تری
 نئے ملع ےن گز تار لب لے ئل نل تب دسر یار

 مس یت رور ےب ےل رہ زیا اه کنج الا انس
 را یک بلیک ہا ترنم ںیم مسا . سرو ارقار
 Ji رم تول ےس رن ترور شن 6 قادر سال كا

 سیم ںیہ تلوع کت بلرذی در شی کی گز کے س ںامنب تھک فیل سی
 ۔ اور رام تاش وا ےک ارو ردا ل ارتب یک ےس ما - سس کد

 1 را سرو را تارا تر دارن رق

 تل شر ورد ما بس رب ےہ زر ارو ےک تینا ر رکود

 ۔ تیبا یب کای کت رب ر دیت ۷ دیر له تو
 زا وا روا اداز اک آن لعصم کت ارراو یا کل رکا ےس سا کے یھص

 لیلا را باره تم ےک ت زکر عی | اپ مال لنز
 تامل را ید 1 وم سم یکدم املا لر یس را

 - سرب تکا یارک ں ورد ها کین ۲

 والت ما
 2 ی نر رم
 ںامی:ات اکہ دع ںیہ مکیبع جن سنا ياد. تا زور لہ اک ت من ا

 سس



 زا ناض

 تک دری رو ا فش کرب ترک دم امی ست مم ان. ےس روم ایک رک ا
 م ن اردا کے ےس یکدم نام ےس رم الس ٢ ناق السا عر کد رار لوم طرح ےس
 لبا رک کرک سیر ےک اےک تم ا۱ ب مع لد کل سر برغر تاد

 را راپ دوخ ے ت ایس مت تیک ےب سیر
 بگ 3 4

ALETاس کیا کر تس ہر اب  
 ی تنو نایرکجیک فدک نیٹ کش و ہو ےس نج لشکر
 بید تراب کد سرا ارور ےس ر ںیکں یم تیس f اتم 2
 نل رن روضه ر عو لکں م هوس دام اکی یکے جد کف مت ارو ےہ تہ آہ دعو ہر ےہ

 ما لابی ےس نر نیر اش ےرہدر َ ص ۃمعل مس دام اما ےس ہد یھ

 لو تشک ےک کد ا ارال ےب ل درم لکت ےہ ےک نر

 را ۔ چ افا ۷تیر ی راں ادم ےس ت ا ںیم ےتڑرو یم ص الر ار ےس

 rs نی ېر ر لک لت ام تمالد ےس ےنر امت ت مع ع اک ها یروررم

 1 زر مهسا ِ ےہ یھب تم اء ےس ه پاش ماع ےن عفت

 ارپ لرے ےک فروم طه ساو م عرفو برغم ںیم سن ارو ١ چو روا

 طے ےک تروا لاک فف ےب ےک ن یدل سرک بیک تاب ںی نرالا نایب
 ی
 ن ام ترورط لر چند بارک مش نم ےک ما روا یک یو هو یک زر بے رتب

 رمت ۷ رک اور ںیم نو | کند مادي نزار ےب لصاح اک لاک یا

 نایب را کی کن اس بارل سر بلطم مر م امر دا ایک درکار چاہو اھ

 رک اج ا ےک جنید س | ہد ےل را ےک بس ار از اطر ازار توفر لحتے ارناھب ناک
 ل تیا رہ ےس وک ف طر تادوم ان نا ا مک را

 هچ ۶ و ےہ کف زط نیہا وون تسب کت شرور چ یک لک زات سنن و
 ارم تسلیت ساز یر ےس لاو لاف ےن ایا ارد کک
 ۔ ےب ے باہ

 و 799223 222399 999 4۴

۳٠ 



 نیر درو ارس
 ڪو 1 اند مالسالا مملکت یخوم با را برگ تل درسا

 له مس ملم ت ا جت ا
 لنگ | تسریع نما اطا
 و
 لا تند سارق یر مال الا بج ن آر کے بسا من کی ما ناز ياد

 رکن یل ۔ےس ارم یس مک اطا e مما نئ یت ہک
 یک ی تقص ار سض ٹال کرپ لالدض ١ ےکر دا رپ ساید انا ےس تب سا

 یم یکم ها ۴یک تر ا کیک ایبک د
 را عطر کت ا را ۔ےئاج کت معاطا یک ۷یک سا رکے س ےب یک نب جار کل ریت

 کک سیم نیب هدر رخ رد مهد ہک اکے ازور رک ےساج ورکر اہ

 روایت حع اط ۲ل کرا ےک ئے جی لام ےک رسو اغلا لاسر وزار ونک

 پکه ب ل اب ہر ںیہن یک ب اوس ےک سا تر رکی کھ شرک لاوت عر پک پاپ
 دان اس ستاد نر کرک سی لب هد سا ایا نا
 سض لر رب ا ۰ ےس ےیل ےک کپ روا ےیل کس اینک راس تلامری کے اپ

 ۃص ر۷ درس کک پرده لس ایس کپ ا (ل سات نال ارپ تامر

 لا ما ے ٠لن ب تعال ا لم کیک لن یار گپ نم تافل کر رر کس نر ای

 گر لذا رب کیک
 لمس سو در ل٥ تورج مجید ی ماسک ترا پ٢

 قد زتوا ی فن ا فام ےس ےن کب ےک آے چدر توز ایا سوور ی
 ردا لار ی نو ےس کل وپ و ےک تار < کد
 اعا ناس رر حی اھ باو مط کاک ا یس کر بروف ایک یری کل وس
 ا تبلت بحاص دو ہد کرک: ےن ترد کال الس رک اضن وور و

 تہ ےک ا ےک حط یک عار یلاطم ےک نام مال رک مکی مے تیز
 سس سس --



 “ا نرالا

 اپ را اپ رم ےک ںی درگ وین اسد تار هک تن
 ےک الکی داس نا اکر ںیہ ہا ]وک کت وپ یکن رد دا کر ےک ت زب

 رتی رم یسک رکی ایدرات گردش اید دک کر ی کب یک اردا یدرک
 ها ار

 مکمال اقدصم انلرت اب روس بنا اوتور تذلا ایا 5

 ےہ را امر هر نا ناب ید بسر زهره
 ۱ ےن ہم کلن 4 يد ترمعد ال ماس ا سی اے پای فرم

 رپ تانک[ یو ردا بکر نوطتش تای یک لر
 لس یر هات رس سا ارد اف رمز رک ںی 1 زات رسم ا اراک اے نا

 اخو اکا ر کب البا کے شب نیز آکے سے سس آج ےس اہک رب
 مارکت امج رر لا ۾ ترم ەد ےس ایک کرب پاب کل کن ےس اک

 دات طی کہ یب ےک ن ا وک سو لع زور سعال رد کت رطح تک ےن لور ےک
 SI - ےک یک پا ےل یا ےک هد لس کسی تر طي گندم هتک سر 2

 نایب درر کن ار کد اض ےہ د نویس ےسای کارکن اکی داد ن ایدد ےک ایر ےہ
 ٹیک دا تر هر اکی کت لار هرکس عطا
 اکا کرک ں رار 2 حس ارد اسا رک + اهر چک - ےھت ےن ری ہو رک

 ررر کر ےسامم ام رکا ز لصصارد ورک سرو ۱ کل رس یے اوس رک کے سس

 . ےس انار کس فن مینی و کرب ےہ ام
 جد تر برگ اراک کب لبا ےن ار

 ےن سا۔ںیہ سا ی بله و ی مرد عقیده ام کل تصرج
 ن یب یا اس هرکی فی نو اراک طناب کل
 0 ۔ اگ ےن یز لر تك اد نو هزار

 لر یر جت تا رپ
 یغاتیا ۶ محس وام ًابح لس وم نایول

 ۱ ا یک ا ا



 شما ناسا

 رپ رم کس کسی کنه هک
 ہر ںی 1 ٦ 7 تار رںب ےک سا ےس ادرک و ۳# رس کر وارا

 ےس سا یہ ےن وہ ودا ںیم اکا ایڈ ا ےر ود م ی تیمی چ ب
 . چیر لپ ےہ ےس نار رخ نس کیک 2پ کل ریا لر 0ک اردا ۰ تغب روا ملا

 ہت ےس سر یت کے نا 2 را السب ےس تر رزرو کر ارز کپ کبک ا

 رس عن لا حرم سکه هند رم رم کن و
 لس توست رس لس ضیا تستی نیس تی
 اردن ویل نیر ید کب ارد ےہ یردرنع ور اس هک بر

 ےس تإ جنگ او ےس تم رض یس مالسارک ۳ نم فاص ےک ساون ےس سا لت باقر

 را ہد کد یکی ا تہ اکیس یف ل وہت لازا عر روب ارکں وتر نج ییا ل اھت ا

 ۔ ےل ےل
 ہنم لشل ںلف اید مالن پا رغ حتس نمد

 ناما یل ا نم نخ قوه و رے رام اي هم سا نی ہر یب مب ےک ےک

 .اگے مم داران ارطق ںیم ت راس نفاس ۰

 : ںیم تست هرکی دف لی ع السر یب
 ںیم تم س ا ےس ناج کر مم یم اپ ےک کت ار سا مت

 دین ماکت یر کک اف ا درہ لم کک فش یکے
 ید هو یکم سال ن اا اپ ید ے رپ ےكال ےس ہد دوو اب ےک یس ۱

 ) ( ۷ک >

 من باک رگ ارج کے یہ ےک ی راصد وو یا ترا يا
 ےس ما یب ہک ییا ہد ےس کی کت ارب م کارد ۔ ںی کے یہپررط ےک لش م(
 ںی ترم مقر درگیر. سم, تیر درود یو
 بیر سراب لار یر ںیم تاب ییا ل رکھی وب اش الط ارپ سیب ج
 ر اط ےس رک را م ف نس ہا رانا ےک تمرس اوہ ےس تت 4

 ہو ین ےس ترعر تمما کہن تب ہا تم رم ےس تما ا تمدن ہذہ رکے

 ہم ہے ےہ درہ د ۳ ص ص ي ا و



 ۷ 7 ن 27 مم

 ےہ رجم رگ ہک اکر زط ردا سد رک ین پا تاک وہا
 لر رک تا تیم میس سل لاا عرف ی راپ رگ ون پا

 رسی ۰. ت ترش سیر وزم یہ ےک نہال ایا رپ پر کے قیر تب
 < ی کس تردید جک نو سراتو درب حر نت

 لس جزا گر هد لب هو هستی اتکا
 یر نرم نشت لا. یر دراز ام رخ ارم نا ناس کد

 . ےہ ال اکی کف ب یش ۷کے ہر زی اپ ایپ کس ا ھی اس پ سصخحت
 ٠ ڈے

 ظ ور پا

 تی تم لار فن سیر ماظن یکے ت اد عب ےک تص اد کد
 لاکا ۔ںیہ ےکاج تانا ےک دن کالم ١ے تیل کن د ردا ت ماتا ۰ نر لا

 تب ننک رت زاظاد مم ریل نر ب رے ر اظ لب 2 تم ناروا نو

 نداد کلا تان اسم غ ںیم رور تا « تجامتشب کین سد
 ۔ےںیر ےل کاو نااطم هرم رو لوصا ےک تممو ب ار تره.

 کرے کک تم رپ یب ںیم لوک ردا لوتس ل ہت تا بان
 لاخر اطر رم کد ہار ناص رکی ب کم اعرب سادات د تیر 7
 اک واک تدارک ڈا. ارد ۔اھت ظوغمرد: ےک ور رکی یبا
 ”اناکپا۔ ےس د یم یم نانو بار خد نشر + اف« نویی: یادم. لا
 ۔ںیہ ےس ےرسود سا هرکس تسریع رح اد ما شک ی یر لکی را

 ےس س سا یب ےکدررب ںیم لیگ من عر ددا لرب عیب د عت ارد ےل ارد لس
 ےہ یتھکرد وم ہلا تن ناماس اکی اب ردااک شرر با ی لیگ ےس ےن مس مم رد

 ںلڑرد یا او ي راز ان عن اج ےن ۳ تر لی یتیم یک ۱
 م ادت ا تیت نوار ور یس ایس« یش ایم ہیک شاعما یک ام ؛ قضا« امر کل دیکر
 ۱ ےہ. دوم ترتیب

 ج تمنوا ماس نرد ےب ےک ن ایا لباد عیب اک اک روف
 پس



 : هراب 1 7

 ۶ | شا م ساز دا اگے ندا رب ےک اد چله لا - تی ندید

 تر ها اس نا لی یک اس
 ک ر7 ال شرب لپ ۴۰۵ھ 4 هرس نشه مد لس لب .ات ید رگ روا

 لی لند کری ےہ تہب یہ اند ا مات اپ رب اہک یز مولعمہ ان 71
 - اف ارت کس ا ےنر درہ دری رپ ترش شرم

 سیر کر شا
 ئار“ چ ایا کو نکے اد کس یاب سی ےب ےس کوک رک ید ا

 وس ضیا رب لنز هم ادم نب ۔ حالا هنگ تک اد ب

 راه دوا با ےب ےس تّنث اہ | لرب ر بز نعم لا سر م سم لت رض

 . رپ زو رم تّڑل روا ےرکد زواجتس ے تر وزر ا یر ےل ر رپ ار ورک

 از تایم سی ارم رو شش ار کلاس تیر دا اب رخ
 یم ے کون ادا ناپ نار باک ہد یب مال ایگ
 ھب ےس واتش ما

 لر یو ی بل سو رض ےس کب “ںی لس لب نم ےک یف

 لرکارس ےس ےنرکرایتخا ےس بی سکے ںیم م اوم ای ترم سارا تہی ویا
 ےل ںدرین رکے تز اچھا تلاعیس 1 ےہ 3 ا dr لک اطب ہارروا

 نوش یار کی کف ن جنم یخ ماس کس ا ۔ےہ کس يبن اہ ا اک س یسک
 ےہ د نعل ےس ار را ےداع دو غںابرد ما هرم د ب ےہ یر مارک

 راست ۱7۳ ےس رت ےکر ےس نگر رم روا ےن الار شاپ

 ںیم ترک بر عرش نا تورم یر در لب اف سرد لا
 نوک سک ن اک یل انب زا وک ا ا ےس لام ا رک ۴ش ککے سے اردا پر ل کاب 1

 ۳1 لنز ترم ےںاڈھن یرکود ےہ سین زم ےس ےک کل f ترک ےب

 مسواک سنا ۳4

 توست سس



 5 را نیل

 ے را تم شم ال فن ريغ ېک پرتا کر ین تبا یک تک

 هک ن داری رک مزار ادا چت لار تصلر ل
 7 هرکسی زمئام یی ےک سکت ابی ےس بر س) ےہ ادرب رر تسحشر کار
 ینا ےس مریخ رک ةر کد ا ار ےس زرا ے رض

 ۱ ۔ ےس الار شر ضا رت گے ایہ یک
 نال اف اے پام اج عابر عيد رشد 4

 کے ر دکر رر طا بلان نلرو | نخ 4 مرا ت لا ہک ےد ریہ مال“ ےہ

 ےل یر لم اھ نوا ۔ےہ ایل تنم یاب لار رم اع رخ اکه سد
 راز کر ترم ےب کاک سا لاری ما ١ںیم بما ع رخ

 هتک کم تل لکه اکیا تیر ۔ ےس ںیہ ین ام انگ
 تالا ناک ےل مر ا ا ےک ن لیوا کک وب راس راس ۱۴م ع
 ما ترم ی یے ارتا نب ارم الع “ ےس یف اک لان نع فرص سیم ےک ےن باد ےک

 - هچ رر زکر رار اتاپ
 ۱ تصاب جاو 4 ار

 نزن عو ا ےس تزاپا فرما ےک بہار ایل کم حکیم تلاش دن

 چ ےس ںی ترو نیل زو نیل اچب ناہ نجل ناہ کد زن ےک فالحد ۔ےہ فاللخ اک
 “عاب فخر وج یہ یکے سالا . ےن رار شورت ی اغ حلر ےگ اروا

 نرو مکشف ) )ولسقل Yj ر تا 18 لا پاور هو کمد بش

 را ا )یی ۔ ےہ بماو ناب بين سا کیا لا مک

 دواقاکار عج مغ اش نوره ےس ید عیب سکه. ججاد بہر اک
 . ےب ںیہن بہو رکں یم کف سی لرلا ما ا ےس ںیم فار

 کره نرم رکرگض سم رار ضر تلاع کے س لد تب ادیب یک ل او ںاہی

 رک صط) سر یکی کد اکرم هست اه ے7ا ناک
 ونا کر اورم رل س ید رکا ےک ن ۳0 کت سرا فرلای ےک



 7م ا نت

 A2271 ےہ لک تنبل مس موردا ےک ر ب ٹری بصف

 ۔ ےس یی تزاعا یی راک نا سیم تابا لپ ےس نل ےہ داملا
 کے اهر سان ترور نزای السر تف ےس یا

 ںیہ عا یم ںیہ ید رک اہک داموں کروم تارو طع | عیبت تیر یطا
 2 سن شر لپ ور هتک سازان



 ا نال

 Mo rne ےب و ( ر ر رور م

 امو تب ملل لحاف مھ لجأ ادام
 اور م 2 ےھیورب ے م 22 ی

 ها رد ملع اعم هومن بسر

 رح لان
 کل لی ڈیل هن با ییا یس لارڈ

 ر سہ رخ ےک اپ مرا وو م ومص او و ۱

 اصول بن نویز معطر تب
 م ۶ ۱ و ۱ و9 سم وإ مو و .روو<

 نوتنصحلاو تنووملا نم تنصحلاو مهل لح

 نر موکول
 یغمایی لر

 نیوترخال نوه ہلمع طیح دم نامیالا

 ےب ےن اں ےک ارد پا کریک
 ی نر لا راک
 ۳ ددج چت ود

 سہ
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 روا ۔ںٍہ ل الس یس شاہ اب س ںی یی کردا

 اد کیا ار هه رت روف کر

 “رکن رتی اد اھک یکے شپ اک
 مع ی

 IN درس رپ تم

 ےس یت تہب ںی یل باصرش کوک پے لفٹ
 و و نی ریا
 لامر هم مرتے یک ر بارک ار نا

 سے تین لام یہ نا درد هم

 کر لوس نوکیا ایمان
 ںی بب, ا

 یی ترمز یر

 ر



 ھر ۱ تال

 را ےس چپ شو ناب ددا در لیا

 دوا اگے ارد گن ز اکا اکی اتا

 - رم لولو ںی ترشا ہو

 مان رو لیک
 “رک چپ دارا هی سا تع چک ہد دام وں اپ
 لب نا ترس - پل پز ی مارک ا) ںیہ ۷ تیپ لس پکا

 ٹریک کر کلا کمر جرمن یم ںی نما: و ںیہن اوہ ےس ایکو کرر ےس
 بال j اکے ئ یخ برگ سد بب 3 ںیم نا اں ایر کن الب لے

 مان نارپ i Ls Jest Ft عیار تیک
 ین ایں یر کہ ام دوزازت ی دا ےنپ ےن رو ١رہ اگے رکد زا ےس ںی وا ںول ناپ
 ںیم وما ہور اک ہں ورکر کر نا سز ن ںی یدک افر نے یل ات رپ اب یک
 ؛ ےس اد

 امت ہندو 7 ىذلا ىلإ ىلا لوسرلا نوعبتب ت ذلا

 د فوەرلاب مص ماپ ل الاو ت وتل ا ف مص دنع
 مودم م و تابسیىا هل لح و کما نھ مم اهلی

 مدع تنا لا لدلف دل ١ و مصرس) مهنع منی و فسابخلا

 ںی لج تارت لإ پا ےک رکک دری اک گا لرشرس کلر

 ےک ارد ا ےس کور ےس یارب ےب جد مما یں خارج ےس پارہ یک

 دا ارز مارکن وی کو دنا ارگ زیپ و ھی
 ےس ےس یش جسم - ست رپ نارب هر رکل ون پرمار کر اے نا



 مت نت
 اإ اونا رور هر PI و می لا ملیر ولار مضر سے ہر اک را ںی

 ہر روا بیلم ا ےن پ ۔ یر رک دفن الکل ا یف یا ےس یم نا ےئرہ نے پا

 اتو رز ماری زیپ تست. طنین زب
 ےک یک یک ا ںی یل رکر ادا یل ور را ےس ں وخ ارپ کم نا دانا اپ
 از اب لا نور لار مسی لا نا ےن کل ترا ٹکا
 تاب نمک ہ لب زنا رپ ٹیک و بے ب اکل او یی عن + تاب دا

 ں٠ مات پر وے شی لہر رہ ماررپ ناپ یب بج! داں لابا
 رم تاب ریز لر کن مدن اپ ے دمہ ےک تشب کز رمز اال سر کی ب
 2 ا ےڑنام یر رٹ اجرا با ےل ےک اہ وہ کت اضر سال بسر ٹکر وا لاس

 شر اک نب ہدول سس ٹیرہمی سکھ یل ےناہتب ا کے یل سا وہ تک اھک ب اھکاک بالا
 لزدا ےن ام یل ی اھکا اما اد رک العا یک تاب سا ماس ددا ےہ سم
 هرجا سورنا در چرت نفس سلام ی تک بک
 ۱ . ےس ین تعفام ترک ک

 ۔ ںیم لالع یک نب ایکایکہ یب ےن ا کں یہ ترک ارد ےس پاکر فلم ۷
 لسی ںی ل الع هی ےہ بس ا بر داچا تاس نت کیر ل ناپ

 رکے ساز اپ لوک پرو ق دق کی ع کود تسرف کں ناپ ا۶ک تہب ںی تا
 کر -هچ بید تب هد ال اا با ا۰ ںی اک رپ لدم
 دادیم عذر دا یر مند هچ ناف لب ید رم رک
 ھر امت الکل اوس ےس تن صحن عهب لخت هکر اش تر اپی ر اک کو

 لا طرحی رم ۷ باہ هیت یر بسا تک کتی
 و
 ںیم ےس رد حسد کلر کج ےاج ہر ز دوری کوہ لار ترس بارسا ےس تا ما

 ل لاخر یک تس یک فیل یک زاد ساک ار سرکار ام

 مدس عت ۱ ھل

 ل ی



 زس تم کے بہ یب یر یم رہ کک یارک
 هر طیف رپ نر تست ین س اےس اور رت یل الم کر ب یک

 ا دوا ٠ں ےس ا تصرف کں عا زاروا ل الع یم شر هم
 می نت ندیم ب لک دکب ےن یش سار ک
 رکے ا دا تسر کن وز ول ما یو رکا دم اسلا چوب ےہ رک

 ہہ ےک ر اردا ات لیک ورز اهن یخ باز لر اس ےس
 ! يا مقطع لب کپ یارک درک کف تما ما
 ر نار سم ہم لادع ےس ےک از جب ےس مال کب سرک رف لكا

 ا رکے صت کت میری کس مے ازت یال بس رکا رر لر کک ےک سا رک 7 رر که سا له 2 ےک
 هه مع زير لا هستم عالی تی بک
 ےرک اد ےس یو یگ اےک تل یب ۔او لوھک لی ےس سا ہزادرد اکی تو لاو رک

 راس که ستاد تنفس تب هد ا انزي راس ارس ےک

 کاک یسک ا یق یک رسوا کا یس دن الع ۔ یب لرم بیس ےہ ندا ےک
 لوس بابل شمش هام علی کتب ما اکیا

 یک لرش س FIL با اک از حرف: ندا سیب لا طبخ ک ۱

 ی سرت مرگ هنوز ی رزق کا تک لم ا یکے
 کیک بس اوس ےس نب اپ تادف ےک ت افن اصر طن لپ مب ےن اشا آرب

 و لورا کوی لا
 ےک لے تارثر روا تا ان, اه ےن افراا ترا راز ثمر رخ

 ا حع ما ۔ تا ایر کرک نا و رو ےک

 اےس چ ازم عام ےن اا ےس اتع ےک ت شرر دا جرم تل رج گر ۳

 ےس جاز ا ورو ےرزر یر اھت روا سرد هر « اک رخ س ۔ںرہ) ےلل

 میت و ره هل

 س



 م 7 نت مم

 ا لام ال ۶ اه ثمر ےک نا ےب رانی کک ۳ رک یک رت دہ ٢م

 بسا هنر ف لقد ل ا اپ ا کو
 سا شتاب تاّیف فرصلدع سيم نور اب تسرب یر اھ رکھ لا ع
 ںی قران ےس

 ۱ راک الا یاشار
 نرم هپ سرا هر ایراد »ا “¥۳

 رک ید ی صد سه کوس
 ۱ Ie طرت ا را وپ ایر سر زا 3 رام هر ای ها سرا

 رہاوپ مدس راپ ی راکت لوا
 اپرا تردد
 ارگ کز کی یب ےب اکر جسے ترک لک ےک
 چکر کابل ا بک ابید کر روا« و سوکت
 براک ابی کے ا ےس ےس اط اب زد لر رام f تا اف رب ار

 ۔ ےس اڑھپ ےل تا رب ےس سرخ ےی ےس س ایران رکے س ںی ںیم نکے س سا
 ۰ ایک ےل یش ارکیده سس | مچ ہک 7 بصاص ءا تز کا

 رانا و ورک تم ا ول ما اک لا تد سن زر سیل 4

 . بل ملت ضرر رز
 ربا ام راک ذی تکون کن اوہ مس اپ

 ۰ ےہ ابر کد رانا ےراپا ےک مر جہد ام ےس حراوہ نل ترس ےب نر

 رز. مارا ارپ ها یراق پد وعطر یک آں نا
 هرم لا هری هرم تیک ام ۷ جیم | یا ایر وک ا لر کج زر وار نام

 ہرنرد اپ ہدعن پہ اوج در ایر ےس ےس | ےس ےک کر راب جرازگ

 میر عج تادانا

 کا اه لا جم ا ا



 1 1 نیش لم

 نادر تھ نزا ےہ لر مکه ےہ سا حا ) 41

 رر ےہ ےس تالار رپ ا٣ع اوج !نم محاعام ےس ریز رکراکک و 1 بک ے

 پس ےب ےہ لالم راک لر اہ یر اک ن ادا ںیم لالع تاب سی بلطم ۱
 رن سم دم ےس ھر پروا ےس ہر ہد انها سر زا ےب کر مےں ورزاپ را

 رار ہو ل پس کرار ترک کر کر لاج ےہ ےس دم ۔ ےس بل تم لر شن انا
 کر ےس تیار ۶ ظ بلا ۓل ربا 1 یک زا حل ں ودزد ماع سا ےس ۶

 < لر الدو هتسوب ےساصد ردا f ولاه او نایب لرد ۴ ےہر

 ار هه راهش یس کہ رک ا چ تالار کا اتن مڑس ا
 راک ا بس ار عع ایل کک رک مار درک لاکر ےس ںی اک هنر
 هردو - هاي فا ما کک ور ساز ےیل یل کپ ےب ےک کاک

 اک رت اھت سک اب ںیہن مال دو ا بت ایلامک ےس ںیم رش ےن ہم ارگ
 نا 7 نارد ےس رپ ردا ےب ر ر ںیم ےیاھممس ارد ےس لاس ن اجور تبر لے

 تمرر ےئ ےس رمز د یکے ہ کر وکیل“ ےک ا ار کک کسي

 “سرزد یر کین کلرک اک ن مار اگه سس راکت کن یکی ماو هدر ایل اھک
 2 ره ساره رک یب ےس کا کرک و رکے لک وم یک
 2 اروا زیفعربا اساس ار تم اوربا یر اکر ستی ےک

 - ساب اما
۷ 

 یزد
SELLیر هنر کے نم ےس جس ےہ لاج بیحد  

 رر هد سم ےس ارم نر هم ڳا ےس عم کب لعم نیلم. ںیہ ےس

 یش لود هستش زر سش تام ام رم نود لب سلب 22ر ھے

 ےن بار١ برعلا نا ےہ ررر ںیم کر ولا عا ےن یر یز رم العا اپ حس

 تن کرب رصد ب ےس د ےک ن یک چکے رعت نر تایم
 رنگ س اوہ ل اتا هی تعمیر سفر

 کر کا
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 برد دعا ورد یر اھ رام او و هنر یب ےک ل درزاب یر ل وتس
 عما ساص# ا ۔ ںی لضاد ںی می آنن الض اب یکے یر ار لاعر دا رکے

 7 م
 قفس یروزم نیر خم مو سرر یش یکل کیم سا
 ۔ےہ رض فال گپ عرش ام

 کسب ای تیم گرد تیر ا ت دایکم ام ھن ولاقت
 ںیم تیکرترپ کے رہ اخ ےہ اکر نزد باج م ا

 رپ یل اوا ېس کر کلہ تم ص خم ےک ارد ار نیا دامن لا لود ۳

 یجب تازو دمر رمت لتپ مک ےہ اپا انا تیتر کک
 ےس رر کک1 ھم | تورو اپ سم دریل ور اچ سپس اد لو ے اپا
 کر )0ر ںیم رک ےک ےک رہے مے ارد ار ےک ےک 4 کا ےہر ا

 ےس تم درک ھر ےک ام یاو کہ درک یکے س اا ار لب یس یر فما
 رب ےئا ھی اپ یر اھ هو < ےب پل اگے جس یت 727 ںی لسد ا نالی

 ا ےس ورا یک تورات مس یکی ر ا کب ےس یا ےس اھت مس
 را لس ٹو اپ کمر اہ چین ور
 هاي خر نکس رو رعد را با ار 2 لاب

 الو اکر ںیم نکے ےن ےہ وان ےس یا
 ےتت اس ید زاو آب جر کر | تستر کسب دا ساک د ا

 "رب یر متال سا . سند رج اه
 سین ی ںیھٹپھمے رپ هست يا هد کر لعل جگ ایں آر
 ٠ ۔ں لی ها سیف ال یر شرا

 نار اخ ای راک تره سیل رس ھت اس ےک ی شد نا
 ےن اھت وا ےن کر رر نم ےک اا مھ دلع نکس ا ۔ یک کن سور یب ےس یراککش
 زا کت مرتے ل اطم ےک ار دره رال سب ارب کل ارسل صا یب ۔ںیہ ےک

 هک مصور را هشتاد نور اش ےہرب ےس ےس سااوک

 ںیہ ریہ ےہ یک شہ ےہ اھ N ہہ ہہ کج یے



 بز رانا یسک ا ےس نکی کے س تری ومع اے ںایہ کک ۔ ےک ہر ےب
 ادرک کر پے س دانش فا درام تر نر تی فہد زی اک
 ۷ دل ا غ یر ر اعراس ب تب اەےس ثٹیداہ ا لھنک تا یب ۔ الہ زا
 لر نیا هدف مرگ کس ںی نیب از دا ورم سہ روا س اب نار شلا ریس ںی
 ذا در کن ارد ایل | روو با « یت یاد یا , یکے ںی نادا
 زا بلال | راهم اشک به د ہا د ںی هتک یو یا بیر

 سري ات هل ےک رارشر کام ابا کل دن یدو د ہر

 .ایررک تس ہم
 ی 7

 ہل ترے رر انک لم مر ٤ض

 و 0 ل وراز ہیلع هللامس او یک اد رخ
 ب کر جن لنا ںیم حرم ےک لٹر ور نم یش ٹیم درگ کا تو
 متفق ام رم اي لای هنر لر تا رپ نا تو تستر فا

 تزعحرکے بم مر افسکے یے کپ یت یک ما ےس تز ر اتوا ۔ هس ج اھ ا نم
 ترکی نیک کاک ف اد ےس کہو لعزل سلا لور باہ ےل ریس
 2 کر رر , 9 رو عارف پا. لو بب سر کروم
 لرد رک کش ےن ساکن ۳ اک رٹ لاکر ب سر یے ارادوا ارد

 روز وا رپ راهش هک سر اچ جن ے کپ

 ے کے ی ن27 یک ر رایت س رکا و بارہ پا تسدرب# إد کل کرو مک
 ۔ رپ کے سود رک اھ ایپ ےک پک مو

 ارم مان تر یر وزاج رایت سه تا
 دنرپ ۲ هاشم ز رجب سس | بل هر لس را ی عر وا ےس
 لر الع ہو یب نب ےکس اتے مرز را وا ےکپ اپ ایل هک شم

 کاربر ب تر ےک اوج عده ایل ہدع ات ےس ی ال ثیدع سا
 رب تر هو که اب یار رب سرا د( تن حیا ی ام



 a نال
n, ۸ ۰: 3۔ ےس لر ا رای رد ېک اص ردا ب نارشلا ۱ هصاص/۱-- ہک  

 ددا تادرس

 هتل بار کرد رسا شا - )۴۳
 ےب نیت سوی فو راهش وا لاو ےس ت تر ےک اد ںی تاور نب

 دسر ربا يه نر ل ی رد ید او سر ز رواجتس عر ر رتو ودرع ںی
 مت رد کر ب س ما ۔ ےس اتر لفامن ےس تر وادفرکبر ںی لفات ےک ورتو
 یرازگی یرامکروا تام اھل: ےا رد هک رند باسر کرد روال مب تمگاد رک
 سا علل ممر کس اش Jy هرم باح کیا کیا زازا ۷

 سال متن تا یک ما وچہے سروزرو اظ کک
 ےس یب ےس یز ےس او رک مراکز فا تشکر هی هر گر بر
 کن رکبا ۔ےئامیکل لعاع تّل رکی راھ ےس نب رد |سگب ال ارل رک

 تقو ےن مہ ےس جم[ هاو ارس را ت رر ارز توتر کج را قم

 یی یہ ترفکے نالد داب تو نخ سرد ےک لای ب دي ی یدل
 لا نسل تک س مکن رکن لا ا ل راشد رب قا م

 لا احمر تر دیس جز ہر ۷ خس سالک
 ساير ساک اکر رک اب ےس ۷ لار یاب ن

 یلدا ی رع ےک نیہ دک ےس ددا ددد ود کرم ےک رکا ارتتا جط
 1 تم باخز ور رو ارم درک محو تل رورس ےس اد سیم زر و سرر اکتیو

 / مس هه سام تور یش راجن بر یکی رو رم ےس راي دا ۰ ےس ںیہن

 ںیم ت اما ساز هک

 ۱ ںی ل الع یز یی یاب
 لو هیچ لر هی شیت رز ی یر ع٠ - ۵

 ےن حج

 اس حس تب 2

۳٣٣ 



 0 لس
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 ب e وک درکل رهن ےک ریپ را ۷ .ےس ر0

 ےس اھ ا یک پ ۷ ب ال رکے چا ان ںوم تم ےس ارد | تل هنادد تا ںاہ 7ر

 لاو سس رد مپ بیپ ید مهر ۱ےہ ]ا ایکل ال
 ھس ہد سا. ساس یتا راپ کب أو تی اہم پا بل ےس اکر تی
 ما سکی رپ نفرت سد ےک ترک دیش ہدخ با. ےہ ہرا ود زار یت
 کرا پس اکر کے چ برم ردا یر تت اسم ت یں تفل کاٹ اد سم تا

 بمب ب بلف ی ر چسب راہب لرزہ تنل تر ایک س لا

 هر تی« یر لی لاله اش هو نوردی«
7“ 

 هم نزد رپ تساوی اش تر
 لرکر 1 لو ےہ ٢ت نه سرو صور بس مراسم و کے اچ فر بنا

 رب طط جن Es ےس پے رسد ۔وہ تم رام ےس تیا ترن 7 اراپ

 لا هچ درز مکلف دهن روس ںاہی ساره رت ےس سی
 رک ازل میم مرید ےن نکرف منم سل رمز

 الهه تب لس اروا ار وب رز ام یب ما رک اک

 ےک اک ر تر وکر ک J ور و جرم رد اتش ید حرم ےن نر
 تنادع باله رپ شیبف هرز یه سلول ی دی و ےنر سو
 لحد ےس ںیم نار شرب یاو کل رب لک ا ےس باد ورکر و سچ 7
 اروم ے بازم رو ںیم ترر# آر دب 7 رمز کل کک نم رزان اد «+شلا مهنم

 کت تسردا سم لرد م شرت عید ٦ سمٹ ور گن ورم مم تلا یگ

 گزر الش ں ا ےیل رکی ورگ مو خیال ارگ هی اب
 ورک سر ہم لم رت نب ےس اڑا ر دان ا ما

٤ 

 مد لع س ارفع ےہ سرکس: ناض رکا کف رد لک

 مس ج سانا ۰



 هرخ سم
 7 نم

 ہر هر دا رور هک ےہ ا ی اپ ےس رت اد چر لام ددر کپ چرب بشر

 . مس یورو هر هیچ اراک چ
 ررر یکی ب نا پسار مارف نزای اساں درزا نکے الخ
 رمگےس س خ ٹخلرک یب تاذ کن ا رکھی سود رد چاره طي
 هم دريا 2ر ا ےہ انا در ےس اتا اہ ےک سے ں ور لام

 في اھب ےس ما لا ری سار کرک یر ای انٹی ھر ای 7 4

 ۔ ےس خر یش ام
 لا پہ ہو ے روا اک سرچ نا که کے کر تہ ۱

 یو پسر لطمه سس هنر نی ات کد
 گه رب لے ہرا ے ها اط یر ایر یاب ا رے سٹ

 لولم ےن اکے ےہ درزاب ت الغرب ےس سم تل ام کک پس بحتم نک لا ب کد ےک
 رزم زر ۴ در رک ها سارا تفت ےن

 ایام
 رج سیم ساب بس ےس تی کا ںی اب ل ورام مکه پس یک اد

e ۴ےس کد ترا کلی نام کر رک باد چي  
 یک ملا سا تو سر ید رر راپ ےل س اچ( تم لار نا کا

 نان سه سرب نا 7 ےک ایس یر مد تال ؛ ٦ اب راوی درام

 ل جد اچ یا ید اےک یل رپ نا۔ سرک لاس کت ایردر ینا ےک

 ۴ ےل یل ےن تھک ا
 اچ اس یی ےن ارت چ یکی د ب کا“ ۲٢

 رام رم لس درب ری دم مسی ب ی رضا درب رگ یب ۔ےہر یف زم ےس

 ستم تورم هل

 کر ام



erتک نم  

 م ما ال کے سد م ڈور کر ےک لسا
 اپ ےک ایمر ےک کن اروا اپ رک بما نل ادع ا کے س ب کلا هل 1 دادب
 اہ ےکاپ ہدرردا نو تک سس چي تاج تر لرکروا ٹر رک یم
 ر لک ا 7 ہرا ر سا طی تی زا 2 نک

 غ۸ کنن تام برگر سس. 2
 لیں رب u هل که نر ا و ی زم ےن تن ن زلات ی السار

 سا پا برگر نکا درگ ض هی ایا ررر پک ل 7

 2 باژرپ لار سد ےن اراک | سي بی ےک ا اھکے رک یم اکر

 مر رمد ار ےک با کرب ںی رش مار ےس نیر اپ رک
 / ما ۷ک اے وما کم ےہ ما اکر باللار یل فر یر ےہ ی

 مج برا سر هل ےک بکر جم
 یں سا سہ کرہ راغ ا نیک رو ایر نھ ویر یم تلت ی

 مہ ںی نرل تب رای ل وا ےہ اد کم رانا تری ل را یر ومد چ ںایی کے یہ ورع
 بالی لا ہو دام ےس اک ان افلا سوار کے بن نل ا ام یم تب را

 قرن روگ + 2 1 تاروک ےس ےس مر مرام ےس نار اوا ب 7 هک

 بال ا ہت تھک ایپ بات سکے س سیم نا نیر ہد ھی سا ہو می ہا فی
 ۔ ںیم سا بالا ورغد تک یر رپ هود تسرپ تب رہ ہزکم یک ںی

 هک و با ا رکی جرات دور کے یس اکر تنہا دحیلیلووس لا

 انس لر وب ا ےک لم نایاب تای ارپ وط ویر درکے طر ے
 لام ی سرو رک سل ۷ت( لا ترس هیتر بل رک ہا عمو ےس تامیرصن

 چاه چرت هاو رپ هل ی رر دا لرب لنک ےک باک
 فک ںی ےس ےن ا ےس او بقلب نک بارک تن قر کے تقی
 طز اک یر دا اش اکا خر کرس عرب م ےترکتف یو سیم لوب اکل ام آو کچ اک

 ميل میس |

۳ 



 ےک ت اسد تال نا نک ےس کت ہوکر ھنر اک ات ل پے
 قررا ہک ی له نان مک س اصلا سلب ایک ال هنر ےک ے نہ

 رک ار رب هی گر ابا لت ارد ےن رک سکے اپ / ںیم تفالخز از
 ےا ےک ہن نادار تمافر ی ےک لت ملا می عر یکد میرا یم ےن ا
 سا ام بین رکاب بز لر تسال امم کس یر

 ےک اس کرب وے ن اا سی اس لسا ےک اف روا یر الا هی کر, ایک
 رر سن( بالی نرده ایه طلا هی
 تم از یل سیم صا ےل ےک لا سیمردا نرم ید لا یل ےک ی دو ہکے اھم با گا
 کاتا یف ںیم ےک ےک ی رامن ےک ب لفت ےل ت رح بسور غ یاب کک

 ںیم تار بہر ےس نرم کریک ایک یب ہاکی راست ےک باق یہ
 (ی ھم ي بگم راک 9 رژ ےس

 شرف هی سر چرم لو کو تن تام نی
 زا تہنف )کت مر ممے نہر لا انچ. ید دارتل اعع یف ےک ویلای ےک بد یت

 سرب بل ہون ہہ لو یھ رک یل یکم
 2 سلام ریز یم E رم ;PE ےل ےہ رس ےک لا

 ( یہ یز »
 تره ےل مم تاب یرط سه ےک ولد را روت اسب نخ

 ۔ ںی ںی مع ےک بانی )ہد ںیم نو ی لوکی دوام
7 

 0 رم ها لو تا
 لو که من تفاهم کم

 تشر + بال ترم دم =( ایں اہم بو ےک تم ارو نیک ےس

 ۳۶ یب ےس اک ےہ سین ئ7 ےرہ در را بل ا ںی لد دخ ات ی ود ارس ےک

 ار ۱ ۔ ےہ و لام ار ما هر دال انگيز کش



 ی
 رام ےس ب اک ب امامط تما قالب ںیم ترس ےس ےہ سی ب77 9-0

 یم ہا چرم مد ہو شک
 0 . ےب لالعھت اس رط رم نام

 موم زر يک لدا
 ےن ۔ ریغد تفکر مم

 ربا گی مرا ساب لا تفز ےک یب کرب 2

(iلاو دوب کیر يا لاا یک ہن اکر رخ ےک م الار لار ای ےک الذ  
 ۔ ےس یک بہہ: ی اکر اد ددا تسلط اموزش سا. لای

 000 27 روک کب مے اس جی یر
 ٠ ےس یاب ےرم الو ےس کا سج ےس ںیم لاطعر

 جزا هکر
 7 و اناکے نکے السر من س۳ ےس لم کی 2 ناا حا امر وا ۔ ۲ 4ٰ

 هکس | رج له ٹراع نصعم ین. ار رز رامسر تا عند ا تاذاجگر وبطر وک 2
 یر 0 رس کر تل گم ام لک یا

 رسد حر بک کوہ تزاج یک یز ےک لاکھ کالم ےب مالا یک
 راب رب مس ر7 ےک ےہ رن الس دوم مع ویکی ےک ں ورد 7# رب

 کک درک تل ارپ ١ ںی مک ںی یے لوکی و رر ں یخ ا ےس یب
 ها تعصب هل ار لک اب يا عطش هاب فلک
 ل ےل ام ے هنر رز ےہ ہہ رر ےک لا, ع ان ر س یر عی

 اےک ر نالے س ںی وع یکن ام س ںی تسردرب سا س ات اک حا
 - ه بوقرو سس ۷ ا۱۰ ےس سی زنم ے رم کن ا کت رگ

 مس ختنه

۳۰۹ ۰ 



 ےہ تنگ یداس

 هک هی لينک نارسه لب ےک ر ۳۸

 ناس سکیم ہے بر اش یف کم کپ .ر او ںیم عملی و عو ادر رے
 سا سه اکا کہ بط وپ تکل ت روک تی ب کاو تس یہ مک

 تیر اکا ےسا ےن نرو نا .ےس ارکت کرار السا “ںی ع اک روا

 اى توکل ن صح سن عصب عنصر ده. بسا نهم
 کس یخ یم نت ناس. 2 الا یدک, ور نصح. ناصح ناصح ےک

 ےگ کن صحا ۔ ںیم ےک ر رکن اول س ےک ا ۔ ہیکل وتا ےس ںور عا ب ورک س
 لرے یہ ر اشا فرط کل غ یکے مم رات ےس نام ایت ۔ںیم ےک نیک سیم تلف

 ےک ون کال ویاکی تم اوخی اوج فرص تام اید له تفاوت رک بس ے دص
 9 ے ہرے عل ںی ا ۔ سر دار هرز ایزو ما فا فرم اس نی ےہ سیم عم

 یک از کت ملکو تطعم و ل سیہ صقل ۷ل رار جے یداشرکےس رفت
 ارل لب ر را سرش هل رکت و رت عر ےل و »رها یکی رازگ

 لواتفو ےر دامن کا ام II I ےس هرات لک ںش ں اہ ا 7ر

 رات کد اب ےن نت گم ےہ یر لرب ر پ تملصلز تند ا ینمارکاپ کں رک: وتر
 تر دحر تگزاس سی من عامل اره سا امت صحت ی واےک
 سو رکن ارو ت لود ل 7 الو باد سما روا

 2 مت روع لاک

 و ترصد ا۷ع اغ نر ۔ ےہ حال صور یا ت لافت کت رد ی
 ےک رور رکن یل ناص یکم یکی داش ےس ںررو نکے یس سا بس اک تر

 جک رگن اس کا که دور سد تیلور رب نما

 مجلس مست هس

۳4 



 رر نصر
 وز ےک ےک ناک رد: تعا لت روک ن مپ تد ےک

 روا ددرک رکےن رر ےک ن اربط ںی الع ں یو کی شات
 ۔ر اد اگر فو رستم

 ترک کیک نیم ایف ناپ یھ جس مر ود ناس ےس کس رک ےس س
 هج نمود یتح تایر ا ایکن و هيات ترسیم اراک ےس

 ید کی رخ رحم اےک اروا تب یو هوا رک نزار فرص ترا عن

 لانه تم هه تالیف سا و تونس کیک
 بر رده لر رم کت سري اسارت اپ با ا ہد دار کا ای کلان
 کا فاحا سس هم تسرد رک ککے رولر وک ل کن ارت ی ر اصاو ووم هتل اور

 نان ںوکروی کب اک ۱ ےک فلا فورم بارز نا. ےن الصاع ارو

 ےک ا یب ن شرد )تیمش ان حس ےک اٹ الخرب روز ہو ری نقش رک

 ین ترونع کہ کن ر ںی یف رد اید ا ج ماع ںیم مت نا تر ںیم ات
 ےس سا کرک نے رک تٰزحح یہ فاللخ ا نا ےس قفں اہب ںیم (ووغم ےک تان پ
 تزاجا سارکں روکش فراز آب نل ہا ہد ہی ان سا روا سم ںیم وعب ام تمعصم اد گی
 ےاکد نب رکی سا یم ےن ری لارد ا ےہ یس نور وا یشن نت ۔ںیم ےکرکج را ےس

 مک سا نب ےہ و لقمه هاو طناب کسب تي تفت
 ۳ ہی ںرن ںورلب ںیم ید کب انکم

 ناچار رر کک اک کرو یک یم بول داد دور اد ےن فام ا
Ib77 تا دز ازم رم امر کک السار دام مال و ےس کراس  

 فی توس هچ لر لم آرزو تہب رک دار
 لام ےک تقو ںیہ تزوع؛ سا کے ہار راھ ے میلا ںی تے ا سوز طافت ے
 خرد ار افکت کو س | ےس ی ل م ترابا بج رپ اہ اپی 1 یک
 ےس تایب کرک رکا یخ سیر کد ب ۔ ےگ یہا کا تکل با ناک ا

 نت هم مالسالا خت افا دل

 ۳م



 2 سا نیلام

 وضد لاردا ترامس یز ر اچ ام م یر کاکا کہو یک تاک
 دوا ےک ر کر اض کت رک اک ےن ا نالی کر نت سن
 تم نرس ان بج دا لربتر کشم لا ور اه تاب بلا ےمارس)

 ےس سوکر لانے یا نر نم بک تا بز. اچ تیک الم اد نا
 و نر ےکن ادناخ یلدا نا رن ےک و ںیم سا ےہ تزاجا کل امہ تز بک 2

 کن ررر اترو ورم ناس یان یس اراپ ۔ چ ریہ ےس خرب ےن ایا
 تر کن ومن فر کک ترور ناف رد تاک ام

 هچتزاما سوم تا هل يک تا سا رب له ےس ںی
 نسل ات رو بسنت اس کا اچ ست س یر
 PA اہ م لو ا 2 اس يا اے ترک ل اک

 ےس دری کک ر فالخ ےس کت بسا بسا مس سام FA وا

 یه تان عامل امن رم مس سوز تو
 یونگ گو کد 5ک ذر ںی ر اب ےک نر لام کوچ یسک
 زب ا رک 6۷ ا س تیما ںی ےب عمت لس ۱و هی الا د تازا
 ےار ہجر 7 ےس ید ترا باک ا ےل الس ےیل ل ا ر سم و

 هر اب هرکی تره ار اس کیا در ی
 - بل بس عیار بارسا هنر زا د ا کر

 مزه جام سل راک ائ قے در سرک کیم ےک نی از را
 جے اینا هل, ای اروا س اھل ےل ر رک ےک اک ےس نا ناب تینا

 کن رر لب تے کن ےگ لرب الپ ہیلو ےیم ےک ئل ابتخ یر کپ

 بت تے رر یک
 نت ال لو همون مک سیم

 ہک کب نوران ترضع ۔ لرلید اتے ترکی درب یکی دره نادم بہ نامی
 تضح رر ےک الط کاکا یک رک ار تره نر 7 J If اب

 فرش بان قرن. دار اف ارد ںیم باوج ےنزی

۳۹ 
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 هم جلب يا تم ی نر کک نیک کی وضو مک
 لس نشر ارم تب: یر تسویه
 هومن ورم هج کلش ل از ا ٣ا١ تیاورب روت او ساير باک

 ۰ بالا هک ار کردم ترک

 او چه ذکر پل ی تموم
 یر ادا یک نالے وسدد رس نخ ۔رررکراز رکے ا قالط

 لر نا تجلی نکن ارگ تک کل از یارو
 ۔ یکدم ایکت بیع بهت ما ھی کک کرو ال نر ےن تیا بر

 اور پاکر
 سرد رک م ےیل خاکی س یر امر کے ہ اھککے نوع ما اےک ترک خ سو

 و هدرک و کی ری ایوان ےہ یو نکے منتر اک ا
 وقاد یب اا کرک کا نب بمکرر ارم دوالع ےک غم ہک ات مر رے ام نا

 کرٗوکم بب الکی مکرر ای ان تالا ےنوحت ارگ لپ
 ( یر بسر : ںیے ق الطلاب ن اردا ےہ سرا تکل غالا

 ' یدو لر لاا ی راک ا کب ےس زن مخازن رراف

 تقو سا١ رک رام
 ےس نکی کے مایہ ےس ویک ورکر م یر اکزپ یم ناس اعکر کے ت تام تخ بم
 نالس ارم ر ہں کے یل رت کوا گال ےس ر کل ابو نکے کناں امہ
 کر ناب ےیل ام نا گنا رم رد ری ۔ںیگ ارب ںیم فیل ہل

 طه ژاوی اور ہدرجی ا ےس آر کرب قاط
 .ا ما

 لک ادب ےس ین رت تی رو نر رابه وب اا م
 یو ب ےک ال ر تکا کہو ا ےک نر دساغم ےن قر بلا ۔ ےس کال کرک
 ےک ترک ل کی ملا عن مین علم یا ترو اب لج ار
 هکر عرب لکه سل مر ےس کے رر اھ نهم اب عام

 هرس سس سس. تد ہک
۳۰ 



 یا نىل

 هب ںیم سہ رش یہا کت رح بب ےہ آت ہال اک ری ا
 ( طلا ربا تب اکے برا 0 میا

 ےک عن یکے یدک اس سر مکس یا /
 ۰ ورکا

 ےس فال صح گر الب 2
 ۔ ےہ (نیسگس زن لس وز يه حر یرصتروا سارا 2

 نادر نیک ےس یر اھب ناکا کب ہراش تزل ا اک یں حک ین
 رب جادو السلام امن امن ؛ ںی بلیک جهت سر سیمانی
 لب لود شتر گن لر کی ات سکه اپ اب
 نا ررف ع کز ردا و دراما کاک ا یر شہرہ ےک رک سہرا

 ییہ یا ںی ید اخ ود یکم اغ تک ں ایی ۔وہ دوعفتم انب ییا قال ایکس رٹروع
 اولین نہ سر عھتم نر ںیم ہن نا کت ریپ ود .رس ناس ےک ہو نم لد عام
 روا اھ ن ا فعال ن غم ںیم تب سا ےسر اج عام ےس ل ۳ شست ےک

 لر لر رد اس ےک ے س ارا ویک کت رک کا رم کا سید نم سينما[
 ےراراو روف ص۱ تررع و۱ ےس سش تمام » تان لا قع اس ےک مع ےس تار

 ےس ن اعر ر روا ترک خا کاکا ١ . بس لخا) یم تیاگن عت ک سس ا وج ام ےک
 تم 1 ےہرم لپ سیم gk ےن یال ا یاسر م ںیم ارل رص ہو

 رک ارد چ رک کا هو رک پاک اپ ناد ےس
 عطا هست ت اف ےن احا حدر ناک پسار ےک لا
 تل کل الخ دق کم اک نزد رک رکی اورد ھت ارد ایام ےک

 س سس ار کرو را لوف لانا عز رواج زد ےس س۱ سفر وا

 دارا ےس لایع بسا شل خارج نر ارن ابف ےب تیر ن

e مس تصرافآ a 



 ار هرجا اکسس گم اهر لو فک
 هزاره تین ۱ سکه چين اس را ےس
 نا ترک آه سر نت هد س مر غغ کن روک

 نار ررر هیس ع سج چر نق اہ رب فک ارپ ارپ ۷ت کز تفکر اف
 - سي نت سی رسد رک انکم ایک

A2ےس ہرارال امور ئل  
 جرمی رک تر - ۹

 ید ز تیاپ لب فیروز الباب تکه ارز کتک
 رخ کے اھم نم لقب( ۱ تایل نوبیطذاد نیبیطم
 هک بن عن روال ار ترش - ارگ لالی مدر رت” روا نرم کت صر وم

 روا ما کرک ےس تر ی کت یکی زادوا یم یل کں یم مالس ا جال اد

 ےک امئامن ےک ف عل مرد ا عاصم ےس سس ا۔ ےہ *رراداٰیلاع رر درا یگ ھا یٹ الھفا تسدرہز
 ےےڑڑ تیک ده دور رج. در اش هم کس هه
 یاب سه تروعودرم ۔ یگ ےک رہ دب ر ےس ےیل رد یک ا ےل کن ہو روا ناسنم ےتہ

 در ل نب ےس سرا جز چرب ںیم ترونیسا فرض ےنمالس رک لت
 لے الہکن مر برقرم کے نیا ۔وہ نر کم اکو رش اھم لم ےک ھر وی یکن اد اخ یک
 زور داور هی سيب کور مدال هک ترس سا کج گن لو
 اس راز هک ترروک- علی ر اکرم یلع کردا فاص رقت روم سکہ ۔ ںی سار
 کپ بج روپ تسر د رک لو سا ےسا ساس د ےس انب شه هد انار

 ترسی ردد ےک کر دا ی امر 7
 لیاری مد فیر ش رد ا ںی بٹ یہ تعم ےک ت مکی یب ےس یک 7 کر رپ

 دلا ےس حافم تر. ےس اد رررج تنصلرکں وآروس زلدد ےس نار ۔ ہہم تز

 مس ساران ا

۳۲ 



 ضر نا لاعم

 بول بج نت یک نان عکس تررگورر ترور ےسہ ن دھر 1 تردد

 “ات لا کیم نایمدد ما ا ادخ ںیہ سا ۔ ےہ رپ اس ےک ن ال ۱ ات ےس یر چپ حاکم
 یک تس رض لد ر ترور و۱ ےہ گر مذاک شام او تح ار کت رک ررر رل ادو 4

 ام صر ںیم ےہ رتا یف قے سے سر ود بیپ نود - قبلي درا
 اسرار ےل ولا روز ےک ییہ ایپ لمس ر کہ زود ال سرب
 بس ی یدکی ری خ سطر پس رد سرکه انا چی
 ا۷ک کو یاد زا ےن ناذخ ر ی ذم هد نم امرده نیک

 ےل ےہ یک کپ ںی کک آب ید کد رک د ا
 مە رك

 ہلا ال کلون ۷

 2 رز le FL ے ےل ر شراي یم رچروا ۔ ۹

 هل ترا لا کرک هی تو ردا لرب
 رکی ؛ ےک اع رک کس یم هک رک تن تن قنات سا
 ۵ص ںی و ان دل صخر وا هک انگ ب نایب؛ عام ای اار وب ن وفر تاب ک

 ںیم ےئارز بحاص ان تدححیک؛ . ےہ لازم ٠ ےھت مر تیا ھی تکاب کی نم و
 رے باوخز رس ںیم ترخآر دا هجا بکس سن جرم د کبک
 واب ہا کھ چ سری بدل ام ب ح اص ء ان ترضح اے سہل رے رکی کر کک ی

 زیرا هنر کارد سعی اکن اک سود تاع ره مک
 تنه س تبع را یک تیر سفر بلال تیام ,س اچ
 نايل ترا. سنج قرآن یر لوزفا سد ددا ںی نا ںی
 رکا اہ بطصرج ےل ۶ )لرم تصح وا ےگ لو بال بابک ےس مرتے

 اھ: ےک سم درک سی بدطم ےک وہ نایا ا مے نای ال فر دا

 مال جت ادا هک یر اره

 ی



 و در زا
 9ً لا مم

 سند مکی اض نایب ےن هو سما هما ےس تر ء۱ که نرم جا هنر رگ ل اردا

 ات يا رقص ار یم رکے کیے کوب د ایا ںیم یر یوو
 نایاب, 2 ر رر یسلا سج ترشاضو قال اا ےل هد بر سن ر

 ارگ ںی رام نا ارش نام ٴن ایا ےل ےس رق س نب باص۔ رہی مے

 نای رپ نب ساز ہد یم اب ہد رم ئی بے ی ےس لعفمر ںیم نم رو۱ ےسررہصنایبا
 را امام ایی اد عب ےک الن ایا ضر لے ع ادن ایا وا ت ابنت ےہ لطم
 هنرمند ره سیم. لک لس ناس
 لت اتمام الف ےس م۶ ےک شیر ار ی اسر دا ےک کیر کد
 نیو ےن ۷1 نالا يرد ے ب کر کپ لر ہی سا هری تیشرت م

 رکا ےک کہ ر سر ےک وفود نایبادرفک۔ ے وو ےس نم دبب نمک ضع
 گور رپ لوک رب رتن ایر ہد رم لإ ےک اھت سيم تم
 هلا“ ہے اہ ارا انس ب کے ےن ای ناک نر نا سم نایاب نار پا

Jم بلط. هر ارم تل هرز اما کاسه رب هیت ےن اے  

 ںیم یک راھش ا سات ےس لام ےس ج کر کار امر خوب اسیکل عی کرکے جراح
 ۔ ےس اکل حور سا ما نا ال ںی رپ

 بس پس ...+صسصس



 مربا قرص یررتمم رمان

 نیک رول ۳ نیو ورم یوی یاو

 مکس رک رنک نور رنو
 زیر و رو هایم

 رکی یاو وکو وجو اوت ماداب روض اربکی ام

 نیر نکل چ رح نی یم کک م هن

 دم 6 وخ
 ئی, کنت

 زر ی دمو
 ور بازی ۵ ا رک

 ضروری 7 ان من ب ج اولاد ایا ےک

 کہ 7 4 درصد تیر رسم ا



 ریو تیر کل ورپ یل رد ادراک

 بر اصولی بزن تمایل 2م

 ےن یر کے ںی مکا دہ ںی فام روا
 یف ب ںی روپ وم کت جم لر کا تک

 سا درد بیم
 سيما رسالت

 بوش منه نر او یک
 رکے نک وت ما ےگ ف اصولا

 ا | وراز کس ت

 ےس اک ورکو یی رکی اےک ادواورکوا

 نشے میرا مم یکے رت کب جے لەر اوم ےس رم

 لمس افکار انار ی
 ےہ مر تے



 ر را ناال

 تنگ فردا تدرب
 ےک رو دت رکنا ا ںیم ترد زا اکے س کبری ا
 | 72 ور نارد ےسارضروا سی ین
 کود ما ںی رص د ںیہ رود سا برا چهل تفت ام یک
 هکر سم الم ےہ لرز ود ںیم تابا باس ےن یاد 1 ۳ را تل
 “ب ںیم با. ےس جیپ لیکن باب یریب کت یار دادا ںی اا رگر وا٠ تاک

 زال دم اررا 007 ےس تب اند نام اس

 ں تاءاطروب ےک ای . ے اما کار رپ ےس یادو یا تو کت رس وب شور ےس

 لر د ےںا . تست ور ذب ےک رامطز امر دا تار ام 27 7 یس

 لی رکے ب تباع لاک س یک کس ی ڈٹ تاب ی ےن انس یش سر دیسروا. نیک اک
 سرد ےس تا ضا ی داش ردا چاد لرل اکے نم اھک رد کی درد ےنفھک
 ال وا رد کتا ںاہی هی سا“ ےک رپ ب ھجداکل سکے تاجر دا ےہ ہ٢ بجاد وعر

 70 ت بط ےک اھت ماطربد۱رکے یسک یک ےس الاد ےگ روا هدر

 0 دم ترول ترابط کر اک - سار رپ نایب ترام داف با« 7 رت کن رر

 ترا لر کج ترع کر فک )لپ لس هست مان تردد ا ےب
 تااس ری چرا رک ارا یک دا اد از تش اتا رپ تیا راو تسر

 لس نورد هچ تسرز ملی نیل هچتس زا نفس مهد کم اس یب ےک راز اے
AAS ILLA SANL LLL LLارگ  

 سلب مرا ی یس نطاب وک سا١ ےسہ ی کک مک
 ناف ےن انار اب ہراشا ےک کر کو زکر ام ں اہم . ےس ار ای یا

 لکص یکز امن لب ےس بس نک فن ےک رپ ترکی بارہا تدرب لا دارا
 رہ برق بیر کیر سین مولعم ےس کرے ام سم تیآ ما تاب ہی ۔ ےس رر ایفا
 لر به و کز بل

 عین ایل ملک ابا رات تہی غده وان نپل نوے
Pit 
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 برف تب مری وم سهل ترضح ار رز پر اک لگے س سان

 1 ۱ جاز
 ۷ د سرا تیار کم نام اکا ےک ےب تاس ناار مرگ

 رر ردا اگے عر رل تاج هی رادافو رام ارد مرار لر اکرم

 اس زا نیرو ےیل تب تسد فر اشک تم کل فر
 راراےس اب ہار ر ارا ےل سم ےس تربت در اماده ار تنم زا اف سا

 ادر وبندر امل نج“ کرب تاسو ںآررش ےس ےکز ام نھی ہد ا تایم
 کیر تان دات ںیہ سس کب رس زا سه تل ہت فو تبارک و ےس تر

 ثمر اس و ۷ جل و ےل دز تسد ےس تانصژ]ر کر گن اش دع

 تام ال ےک ہہ ادیب رپ رو سرخ ی زال ےس ل ھت ےس یہ نا « لصفر وضو تاجو
 بش ولار دا هستیم هر رک مته ن فی دامب بر رگ عع اض
 رگ لص ےس لر وارو ي( يارپ لا ےک تار کر ےک ارپ ۳۹ رض

 ےب اکہ روا | رو بجر هام رس نم ای هد ۳

 - لب سبز بم هال ماس ےک تات ےک رت
 ارام هرس بر را لک - ۳

 زا هه چیز تر ں ا رر ناک ار ارضی رپ 7
 کر هط لری نکل و 2 هو 7 تبار )رمان یم ےک تب وہ 7

 ے رک لات کے پہ ےیب سا برج اکے نر عد ورو رے کہ سارہ مملعم ےس سا

 رک منم ین ترک وا بلا هل کپ رکے کج رد نپل

 N O ید
 “تل ضم شر: تنا ۱ تار زںاإ ۱ ی عہحنم رکدع معاش رر

 ۱ | ساری ان ےس بسر گے الر رسو ہزار 4

PAکلم بله رو هزا تو ےس ےس اب ترا رب سل  

E 

 فش لاییااپ٤پ٤) ٹ2ب اا ۰... سبب

 ۳ام



 مش ناليم

 ال بجرسپ هم چہ الصلال ا دہ ےس ساردا چی یا تق ڈو راس

 ناب سا درترصت ان مکس رم بلطم ںیہ ے اےک سرا عت یک ےک سا کے ہ

 لن اے نک ار اش ہوکر ادا مل بج یی سگ ہت دا هرکی ان
 ا مرگ اشرا ا ےن ان رکھ یم یم مع ےک ا رک هر لو ےک
 زبان ار اپ سرد هی هزار تاب کلر
 :رپڈرضو ےس رک یکی رو یار ہو۱ ےس ستم نانا ےس ی ا رک اھ ےک کک

 2 رم ٹروع مرہ ز ںیم رضو تلاحرکے ی ٹتررم رپ انا ناسا ےس سا

 فن رب تر پ نرضخوس ا رکےس اھکل ےل صادر رد
 نرخ نفخ سر ہیلع ٹا لن د لوشر .ےہ تلیضعف یڑب تببیک عد ہزار کچ ںیہ
 لا تم سد ہیر ید وسایل يا عام اح ا

 سو و ته ادرس
 کج نره هد هام رسم ہل ایل ۱

 رم ا لوسر 1 لکه رک ترس راف یر اس ےس رسد یہ باب زور

 راو یب کیا پاکی یم ید ز سبک سیم ہم تا یا ا
 . < کای ہداولاب ےن یم کارڈ ےن پا. یہ یکادا ںیزام ےس
 را 2 ےس اوہ ےک مراصن ال) در ترور نک الاردا یک یب سی

 کر ہک اف ھت ا یل لم ارادا کے ےس ے اوشو
 ۔ رپ وضو کب جے ےب ےع ر نیز کنت قر سا ےس وضو یب

 ارق وارسا ےب ےک امن بج رکے ال دی 7 ےس لر ن کر لک تس یا

 . ےہ ایکل ع ایزی و لر کا ےس نع اکی صا ےس ی دزد ا و نود

 تیضز لو بیا
 ور رد رود تین ذرت دا نور یر اب

 عازم مر ھا رب علم طب لس ین چرم ات 72

۳ 



 وا نص ام

 رکے رک شد دس اریغنح ےس بیر ےس مار ادقم اب ںیہن تام

 ۱ ںیم ہیکل رر
 دا ور تین فنر ارد رم “ںی ےب سی نی ےک ضر ںاہی

 رز مک تاک یم رو لم رک روم پی نرم
 کے ےل رب ےہ ل اخ یب اک اص گا روا رکی کس یب ےن مکس

 ےار رات تن رکا رک اص کک ق اش ارد ارال کے یکن ا ں وود ےل ےس یر

 اڑ سارا. اےک برج ےک سد لعل ادا ماا 72 ما دم ما ئی

 pf“ لا کیدا ارزی ںیہ لغو ںیم ےک روا زم کےس ب فوم 6لا رب سوب

 رنو هر!« راه نوسم رک اص کد دا رل کہ بسی تن ن ی
 ارز ده لقب بلا ںیم رفی) باد لی | دی تر کح رش
 - نر ور وو

 < زا ضرایب مو تست وین مرشد نی ود
 - لب سفر ںیم اطدالا لین لاکر شر اظع ۔ ےس یز یم نم روگ اتضم ای

 راپ عور ادا عفو وک لاس املا نا ۷م

 : ےس چ ت الخال رکا ی کر ر رھپ یراق داد نیر ارد

 7 IAD hs نفرد یا یر رکے ہر ہت م۷ ف الخ سا

 راش | تیکں یر هم سم کتی رک ںیہ نم ےک عم ےس ےن
 ےہاھککی مرہ نو ۔ ںی کایہ یب سیم نم تیا ےارتنارکل انی رود

 ید یارک اروم سا دور هد رب تیر م نا ل کک
 ها ۲لا کے ایک ب اض کہے ےک سس هنر تل الم ےردد د ارچ خراما رپ لخاو

 تبار ز ےس کرار در کپ ل فاد ںیم تیار اک تے سن کل مکا ےک یارک

 اد تیاف لر مکن اب ںاھچ ےہ ےس قدس ن عت سین س۱ گہ چبا
 "لوزا عدا سا یس سا ےہ سٹ یر خم ککے راج قابس امی ےیل سا

 ےن بتسدق) ےل

 ات ہو سس ی تب



 4 سک ناسا

 رن دا هم چمن سرم تار کرج لا مایوس امش روا
 میم لا لک رکے ہ یت غل کب سر سی نکے کسر پ تاللا ۷ لک ںی طاس یا
 اب ی رد یل سا ےی ںی تا ہک رھپ ع پت نزن )میر
 هر را ترضع مه رعد هک تسویه ار اند ماچ یاد
 ٠ جامعی

 نون تے ئ صد ا ؛ اد برنزک ارد او ور ارز رشد ےس پ١
 ر وعر کروٹ تے ری سا لا یک کرد کل
 لمس ار ما نیا اپ کار زر دام ۷۶ر ر ما تفت سایر

 ردع زاب رہ ۔ ےہ رکھ تما کای یا ےہ لارو رد ےسر اھت ا ا رر مولا تھے

 سہ ژل ترور ےک لرش ا نرارد تم" ول کس ے رر نر ہک

 ےر ام دا نر ۸ںورا رپ

 تد ہک دک رب حس هو تری راحت ا لنا سہ کم لس ری ںیم دید
 ےہ چکن فہم باس یی. سکس اب رز سم کی
 یت مال ار ایک کس درم م رک ناعم ر ےس یہ ر کت خاس لے رد ةباصالا

 تر اے دت رور 2 ساس ےک | نام دا یک تسر کس م تنا یم ر کرک س را

 نرده جسد گرگ که فالخ اک انی تور ا اف
 و اکر کک رينات اد . ےس ایکس س ار ولد لاط اک کا رقت
 رر د ب ٹیل ما روا یم اما سوگ ٤ ےہ ارل بلد کنز

 رس طیف. سل سر اس تای. بم لس
 هر تیم رج سام رکی رخ هد. تیک ش رک هتل ےک
 نایب حش نیا رزم ترت ںی کر لپ هام نو کی امجد ےک نر کت رم لحع
 ۱ : رکے بس

 E له ید مبل ین١ ےن ملس ہلخ ر سر ولار رک
 ارد چپس د نمو راوتر کسنگ سن مکن لو تس یہ

 لکا اےس اوم ےک رم ر نا ناس بیگ ور یر ماجہ ےہ یس مل

۳١ 



 هلن اف هر | نود هل رم سده سرت رفع
 یکے ےن ها هستن کس هر | نزد
 ےک کید کردا ترا نت IL زافا نیب سال ثرط

 مر تسمه ںیہ کب یر قند سا
 ما یمن اکر وی ےہ نار نم اک یم دا ام مرد امت یحخذ کی یم ہو

 ا پرس ےس لاش یم قع ورید در نام سس نزن مین س سس
 هر ریل روم هر

 اوسر ال وین
 ناور الرمل ۶ ترور لا مو تیں زر رک ل درب گر دا ۳

 ےکر اپ ےن تر تم بن زا دا کس PJ ارس علا ر تلاد ت

 ںی پسری تس الر ضف طع ۷ کک حا کرار ہرا ٹیطل ت اشک را شارب

 لوح ترط لر اپ نره سیر کل همگی | نصر
 تان یم ےس شکٹ یداح رر د) ےس قال رہ سااکت عام اد تنل ر ا ۔ ےس
 تکی صر 0 تیز نوک
 بم ےس سر کک کت اند نیک اسد دا تاند سیا تم رپورٹ ںیم ین
 ےک نج ےس لا تحے سانکا نر ےس بو سا. ےس رپ رد ر فط اک ارے 7

 رس بک یرشنرد ۱ےس یھب یز بیترت یو ۔ےس اکے رد
 فخر مے تذسر تان و: تارقر تاوتم لوقی نکیل سوپ جریمه راس لس
 ILE رم ز نمکی ا اس ےک سس او ارم علت یک تم عداچ
 ایفل اتش سم هکهوجول اوک او ادا ھی

 u ےس کنی کے ید کلر یق آن اللا لا ےب ےک ےس وحد تم ل ںیم وضو ردا ےس

 ۔ یت ت ادر لک( یا دن

 اک 1
 مالا 3 رب تک تارا | هس

 وإ ا ع ا ام ٤ح ےن

۳۳۲ 



 ۱ 1 ب نص روم

AE 
 پرل مرا ںی جک یک ں ع نیست دکور سا ہک تس ےب کی ا لی

 “تر لما م تر ید درد س7 ر ل برتر وا اک« ص فک« ماع نبا٢ علا ےس
 et را تافل - ےس کرم ارور زکات دا

 و ستم دره صد کرک لس گرکردا۔ ےہ رپ
 رقیب دد .ج بجز ات صابر تن یب بسر تا تیز من وصر ےک
 Tipe گر روا ےہ رپ رک ورب طش اب فط ار کج اد ےس جد ملي

 سل رب تیز یکن ملکر یس ںی وو ےس تق ی ا دکال یل دام
 . چ بز ۷ ۱ں نخ لبي

 دام ناب نی اتم رنو بی فراز سیا ۱
 ےک اھ دا تنس کنت وس س کب ےل ےس ےن کرو رکءابمش ارد ا لا” سا رکے ایک خدا

 رضا چ یی عاد تا ے ترک صردا ہر تک ٹی اما انک خب
 گیرا اد کود ےک رپ ںیم کا ۰یک یل ہک اےک لع و لس دت

 لر اب گرو یک طی آن: ب۶٤7 ا لقب پرون وا ذمه از

 يارد رف یک یخ لم یل سی سبک ما ترم ےن پیچ اک
 کل نم باقعالل لرد عارف نالعا زا رک اھ د ےکرکی اک یم ےئوھد ےک وا 7

 ٹرعہ اف چک بيش رج باور بس تل وری نا
 دم "تساوی

 رباب چا هک کرب سیر رض رس کا
 ےس ےھت تساوی دا قره نو ےب ےک اف
 : مان انم باقخ٭ت لد از ج زا
 یر ےک ل ےب لر ل ا نیکےس باب ںزود ںیم بلطم ےس ید ساری

 رب کل ترک رد لا ےس جس بب توپ ےن صد ا اپ دمت رل تک
 ی یک ران ماما دو ںیم ر اموال لین ےن لاکر الع دوا وا ۔ ےسرپ ےس رک اراپ
 دس س ي ج جد چو ین پوچپ



 را | نص لس

 ات ناب
 د یب یب رکی نسو درک ر ی ی رگ عن
 انہ ےہ ےیل د اب من رکے تہ یک کی ا ےس تاور رکود نک

 مهباقعرد ےب یر ت ںی س ا یس یکل تبار ےس لاوس ےک ظن م

 کز ی اب بر کیک ریس هو نم نزنکه حنارال )اه مد حل نم

 کت ٣س تررب ےس تیباور ہو گاو ہرا ت اس ہر ایز ےہ ارد اات
 ۱ را جام

 و
 - مانلا ن» باقعالب لو رک( ار ترم ا

 افتر هر یک شو روت که سر تیمم لوط کب شے منٹو
 اردا نیا مالدا چم ی مت ےب ہد ےن ےن رکا مد رکں ید
 کس ایکل اےس یم ترضح ںیم یرہک نیم ےن

 مدت 1 تی یا نیمدلملااولسع |
 ۔ ےہ ر7 u 1 رص رسد کم رکن رکی

 ہار ےہ رام کہ جہ اھم سیم لعل رر ر ےس عراف زر نبا نیت رک
 پر فسا بس هد سیگار رو مو يا دز روضه ن
 ںیم نور کج تام يکي را سرو فس هردو او

 یک ارکں مادر یہ ام ہدایز ےس سر ے۱ ےن جاکر ما ند قم زاد -
 او ےس ناب خم ا: ںاہب رہ ۔ ےس ایکن اب باکس ا تی اور
 نا کرک ا ما ےہ اھم نا ی ےک یف تن اض

 تزح 7 بام ا “باف لر نر لگ تصح 2 ناف! نان تر

 'اگھ اک سش نی رم ترضح « یر اب نہ تلاد بک ترص لات نفس تلد ش
 رص کارن ہری سوپا تز داد سم یرھش کلا رلا ہ تم باحعصا رب زن لاد

 ارگ او تر رر رک لا ترضح < بزاع نب ۔ارہ تزعح دگر اارلا

 ترا بر ترطح ,ينطق رس( نی شا تر. ناب نیا سنی بت
Fre 



 ےک ا
 بما تحت ار برگر ارم تر طی نا ارت رم

 نزد باطن تر « لر راک تر ارام اون
 هررکر را ړو امم ت رطح جانب بحل ن ا لا تح ما لی 0 تضح ری

 تر. تن ره تره ی رفع را تر طلب نم تر
 تضل ربط رک ترضع + ی “۔ارررلاوإا ترضح ۔ لر . یر 2 2

 رونار لکیر کن ردا ییطقر اد / تباشن رت رح مرمت راع

 مل لعن لک نکے تب اما ےس رت ارم ہشام کل ران ام ان
 ۔ ےہ لکم ا تم کتک د ال ے ےک اہک کر وا ےس ےترھدرکںدرہ لور

 ترن لر رب کسب س لبلد روف اط ی رب تہہ ا دل مہ کت نخ یلدا

 ۳ - هکر رز اط ہد کسر لو تیم لری. تم پن
 رم ان یمراش ںیم ےہ کر زر سيب لا ترس ام

 - لو بیگ تا درهم کل عا سرت دعا ۲ تاک

 چله فلج زن
 ھر کے فیض دام سيم نگر طعم تم

 ان ص فارمولا ےم یم ا رکا سج . ےس ار ی فبل کک اطا عرف یخ نازل رع

 نے کیک ضد ےس ےس زن ےن ںیم ہک یم تاج نکے  بجم بوم ا کے ایک ےس
 اى تا ںیم سلف ال یل اپ ےل ےک وضو رکے امر انرکب جن دى تحم

 رک و ہکس مال )یر هل واز هو امد ےب جسد

 رب رخ سمبل و ضم اد فرم کس موس 7-0

 رپ فن اله اب سم هیت رکت ادواحم ے٦ ےس زکر افعال کی گی چ

 و
 نوبل ادم هکر ور سر یا کے ہل ا لید روا سہرا, فین

 مبل دي فر لات یک م کورس ر وار. ےس ینا یک
 دل ام دارد رکی ںیہ ںدرسب ترس ساب اتم نمناک
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 منش نارام
 ےے و یو

 ۷رپ ددا لوت ہک ےڑر ۳/۳ !زب ہر تاسف" اب زکر سرو ایفل یکم

 صز ع اکر ب نر ف ھم السلا غلام هستن روا ےب کک
 لار کل یی: مضر ته نا ديد که تا که یر
 هتسرابتفا ےہ تنل لسا ۔ ںی یش ےل ےک اار, ےس ےک لاسو ٠اصا كرد رلاسا کک

 نگار سرا ےک تفل میر ید تا ےک س کم نور مد
 صاف ت اعلا صر زل اکر ز ںیم نف رم هم صور تراس روا

 ت اصرار اینو ماھ رالی ر کیو رس کنش, کر گرد
 منم ته ها تاک رنج ترع- لی مع الا ید نود
 نر نت - تس ل تمرات امد رال دفن هم گرام ما
 ی ار نره هلن اضزرط نم نگه سا نر گناه اک ےس تمل
 لا نو لاسر نعت لاردا اض نعل جسم و ےس ع ۔ ےک تعال سا یک حرف
 سین ورم یی سا رهن ور دد تک کر کد ںی تی آیا ےس لترا .ےس

 ےہ دار لاس | یجب لس مسلم ںی ذس ود ٠ںیہ وام ششم ی ۶اصا ےس یس ںیم

 لوروا۔ ےیہار اتم! لیمو ںیم نارو کہ تس کر تیب ادم ےس لاو لام
 ام ںی ارب امام ا انس ہد ےس یاب تار ر٣ا هم ی رقم نا تپ ر

 رس سک امت ںیم سس ۱2 سم ۱س تک سر إ کر هم لوس

 ۔ادر'ف طعزب حرص کی سنم ےس س١ ےس تنام ںیم نارق یک وچ اھو ن بات
 هر گی رک کے ہ یکم وا تس پرک یت مر ایم نجس کلا یا
 چی اگر ]مجله هک فرنگی یک

 ےسر 4 7و 7 را وا

 اعم نی رب کسر نزد الق ہں اردا ےس تر رت یم کلا کش ےب
 شم لب و س ےس رض طنز روا ے یر مئی او کنگ فلا

 تو له لر بفرد اس ےک مکس یو ۔ ےہ در وم ےس مد یار ا

 ّ هجری دل زر ےس ردر
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 ایم لسم چ نار روس یا تک. تخمک ان
 لصازرو ےس ایکاھڑپ ےس جد کر اوہ ےکرام رد جنر کس سافس یم تیأ سا کام دما ماوس
 ۔طومح عوض نمدی نر وه لب سير چ درب ررر دا چسرپ ئ ارش فطلب ا ںی
 سکن لمص رد ےک رب ےس د کد ا سم رور ېر نر ںی تاں

 مو لر اره مو رکد گاف ی طب میم باذع ےہ تی روا کیک چم عن مر
 . پس تف کب اع طی عقلی :رد ےس ایکاھڑپپ ےس

 ۔ ےہ ۷س ۱

 لم نم داف سان یک. قد ناف ق ناب نا

 ری من تن یب مرد ےس ایا مر تب کر ارب نر کل یم مر شا

 صور شلی لت سم دوم لام یز او می ںیم لاش هریک
 ۱ ۔ ےس تن کم سرد رخ زرد ےس ےس رو یز ازبل صحن ۷ب رض

 ےس الیون روا تعا امن. ےس ما سم نازل زار جک و ساب
 11 | بای - امام ںیم ےس تر از ےل رس ںیہ لان ےل اھا ےک اں

 ۔ ےس برصصنمرر عقل زر و ےسسر درج ےس ر یک اوہ مرا نش ںی تیا ا یک
 طور يه مار ہم تام مے رييس رد ا
 سرب تب ره ناب زر کرک سن لود مد اب کا ناب
 را "نسب تلخ زور لے سا فطر یرمر اه ترک
 لو عام ار ددا ب ےرہ نی ابر ایل بنر ) ںاہ تم 1 7 ناد ترور

 سا اک ل وعف روا رس سم رب ےل ٣ن دل تار عقد یل ےہ ارب 2

 بت راس ےک لعن رطح ؛ نت یب ںی تشک هه لے
 ےس یم ا فطعر لو ےر کرن لعخرکل عر ہا ےہ
 مت ےس یلع فرم فول اظ کے سکے لوے ضاعت ی وت نسم
 ےس ہک امن ککے یب ےہ ار۳ فان نم رات و نیک ےہ نر رشد

 اغ ہد انب ادلعت ادعدم الح تلا

 تن ی ےہ لرون کار لع جب ترانس نب فلا“ مرد ںیم ا

۳۳۹ 



 ھ نرم

۷ 
 رر ء9 بیر برو ےس مال ےس ےن 0(جب ,-7

 هه ادا آد ےک اتا بساع ۔ ورکر لرے ارات ف طع ب ل رم
 اکے ےک نان دکرم اکا ناتا ای ایا ۔ ںیم ےترکں یکاکومس سم مغل
 مر هو رزرو عرب لس یکم تی ا یب ےیل

 ال زور لاو را برف برف هتسرابقف ا ےک ے ی شود کر دالس

 ۔ارر من فلم کر چیر: لرعضمے

 2و یا
 اب له تر چت قره آن زود رگ ساز خم

 هتل کسر ےس ازم مزلعم نم مع جرج تر ۔ چمک کن اب تل
 < یر عمر سر ی تسنرم ںیہ تلاع ہی حت وب نخ لر برج
 مرگ = بطہ ےن مز ضش دل سیم تلاع یا س رک زن هل لو رپ رکار وا

 او تلاعردارعاو تو رسم طه سو لر نرتلاعرد ساو ود

 فا روز مخرب ی یاب دارج سز یک ل شاہ دع او رتی
 فسا تورج رش همدم انا ٢ں رل
 توپ اف هاچ فیطل تب ات رد ۔ یہ اکرام ارکی سا یم ےن یددرزب
 نیب چ اکہ سین مارک کہ س ۱ ںیہ تان لس فن جیم
 ےس مالک او ہل تیکت رب هک منم کد وزع عت اا اک مم

 لی درک رپ لو رک یہ وی اک تب آب سط رو ےہ یر لس
 ان تسمه تنها سره ےس زم کک
 2 دف نو ےس ررر لرب گارد ا ےہ ای الرو رکن ول ں رب دگر ب1« بلطم
 7 ےک ام نل
 e 7 ۔



 سل نم
 کس یک درم یس سسا ےہ یب درک اض بٹ را کنی عن لر تی کپ
 ۔ ےل ایرو ی کک ۷ ا ر

 9 ج۷ نه تک تل ید عرضه نیم
 لب مت ےل ےنرکت او کن اکسس رک زار ید مادی لم

 حس عرس لڑا لوٹ بانج کے ب ایکن ایہ ےن مارک امرت کر از
 سیم طنز یاب لالہ نب اہم اح ۔ ےھت ترک یف
 دام تک کم ٠ ےن گرل چک ےس ںی تیا رد غان طلا لک کک سک رمت
 عحرموم ےک غل سم رکے س کل ع ےس کربلا نیا لاد بک سر دلا نا . ےس ا
 ال قر نعتکپ گی اب یخ عن رط تاس تاب ےس ںی چٹ تاع رگ خار
 )یر: i «(a ga ےن ےن زا تار یه ا نر

 یک رر کر رر کرت ا دارد ا

 ےب نیر دا يک ور یو نسل لس دف
 نوش ب ےک ب ای ی اک کت فایرد ےس یر ےن لہ نیب . ایک م

 ےس ںیم وک سد ےل یلص یا لوشر ےن و ؛ یہ سویا او
 ۲ . < اهر ترک نفع

 لپ ےس ہر لرز ت 7 ایک ایک لت ٹ رد سرہ بہ ہک تک دار

 گن ار هه هلو ناله که کش لو اه اب چک
 هتل فيلم سر تب علواخ کلرگرز نا فی یک
 کر روت ضنا لع یک ںیم تیر رس ی ماد رب خر ںی ںیہ ات پچ
 ۔ ےس تے

 در یر
 بست اب سینما یل ےک رک نم رپ کسا طا ص لا کک مک بہا ات

۳۳ 



 : ل حصا

 م اس ترک رک ا ا عر کی ف لغ کک کیم شر فا
 ےک کک را ے شر نا ماف ےہ ںیہن مولعم تشل روا را کے

 زس رکے ود ٢ ےس کک روی ی سا طب لار رپ عرف
 نش لایکی و اتد ںیم راطوالا لی ناک شرم آلھ - چت اتلطم ریس« ساب
 لید جام ارب نع ملا لرز و کک کا مار روا انس رونا کس انب تما

 تر سم زنا ضلع ساک کج ادای کل دشت رم ۔ ےہ
 شل شدیم رس راشر ترور قوم ےک نور یر وز ںی کرکے سرو
 ےس ا ےن رخ رم الع ںیم ےب خوض رک فلا ع یم ےس ہت[ تیبآردا ۔ درصد لا
 تگ رکن ضایع مهد هستی ا ہک سرد ساید بار وش ۷ لرد

 | زن هی یو سلم نفت دام ملل تی تستر یر
 لما اط پ صا لب یکم اع رکے س ہد ےٹرکسم یه لو کسر ی اپ یب لاو“
 سا بک پام ا رشم بل" تفو ساب رب م لو ےنآں یم دب ال جم

 تان سمدعب ےک لورنن ےک سور دا ےس رپ لزا هرم قوت کج سان تا
 ترعرر جت ڈح رکا اکے روا ےس رخ رک ںیہ طا 7-0 . ےس

 کا که وام ۔ ےسم یس ہت اس ےک لع تر ہو بال « لطف ھم ےک رب کا ےس یخ
 سالم اب لر رنج هیت اب که مال  نا لا ےگ روزو لر ےس ہد
 ںیم نسیم ہو زا ترآ کے سک رمت ےس ی داع اف اع ۔ ےس ںی مو پک نک
 - ےس رپ ق ئالا کرہ وا ےہ ےہ کوب ہد لع ۷ ہری ٹیم رپ زا

 طنین
 تره اب اہ رر ا کک گے لر دا دای کد ارج ےک کر نا

 ۱ هم یر له نده چی نیم تیر در
 کفایت ار همی ریل رعت تار یں

 م ۔ اکی مروا ےس وعد عم م ںوٹور روا ریچپ ےہ پک. ایکن یب یم اپ

 مر کئ ارم رک اف ےن پ رپ لالا ےزرم ےس ںو ری کل اچ ےن
r 



 ۔ایرکج رپ نا ےس پر چو هم ےس
 رکن یم سا یہ یکت یادر ےس ورم ترنعحرہ ںیہ نم پلے دیگ ا روا

 پہ ےس کرکے مے ین کاکا لایک کت ارد م
 ۔ںرہ ےن ضد ا ہیرشب ےہ سر رد ںی سرکار ےن
 ےس ارے کل اک ہ ناوفممہترضح یل اھسمرومشم ےن یلاسنرو) یی خادم ام

 ' ار ےناا

 نرم تفسیر بیل لس لر
 ۱ تاب نو باب دات ار نر نفس مرطوب کل اب
 . یرات)ڈ ںیہ تلاع کوس ےک تان را
 ککے س یل اھ طب تو کت تارا نا هی هرچه سا

 کلر سس! کب سرکہ کی جرم اخ داد ۔ےہزرما کرک نا نا چپ سرد سم

 سر رام نیت
 یل از وا و11 وا . ےہ نم ےک ص ےک ےس آما ک ادا سند رم

 سام | کل ضم تر ےک

 ۔ ےس ایکن سو
 کر اھت ےہ ا اس کت مح نس ماس ں ونگ یک ننه رگ یم نر

 کیل الا ےک ور رم و یر ی وا
 ۔ ےس ۳۳

 رے ناب ا نر رض قید رم تلعت ںیم یر روا دت ار١ راے ملعم

 ور للہ ےس زہکےی کم لو و یادو ےن
2 . 

 ےہ ۷ی ماک صابر رک سی ےل هلی سا

 تیر تست لود يا لا رگ تی رک ےس ورک ییا
 E تاور هد کد رن م ترضح ن یاد روا 22٩ رراوولا هو نه لس سارا

۳۳۱ 



 وفا نی نم رند کم ےک ےک ں ریزد دا الاب ےک ےس لو زم ںیم نب
 سه یر مرمر فا ےس - ںیہ تم سرخ طق یتساور ت ترم 1

 .چ ورمی سا کن دز سیم ےن ام ںیہن

 0 تمل رک ےک لوزا
 27 1 سو رر ساي ر ارت سرلا کلا ب نار م ےس ےس سر

 ا ۶. ےس تار نر ر | زت لاطرد تز ند رم ترم يهرفس تل

 ی ےل نب جیش ےن ا ناریل سن یر لم
 لومو 7 ارد مم هاب ربع عزم ےرنئام ترم ےک

 1« اعر ر کسو# تا هد درکت فرد تستر وز ےن

 فر ے ۔یلک ترطح ےس ںی . ےھت ےک سمیر فس ھ اس ےک کرک
 2 "ی داس ۷ ی مرر از ٹیک

 7 ۔ ےس ترم یکم تا ند سی هکر دا تار ند نم
 7 اس را تا "ند ریز ترطعےن ناس نیا ؛ رر :رٗالرراا مرگ ۱

 پارت ان کت ف ارد ںیم ےن تن تیز ریل زدیم رخ

 E 0۷ رای ےن

 ۔ ےہ یس
 اند نم هی زا مت 1 سر صف بت دسم اره سا

 < تارند آه کس اسر دا

 منا نرس ہر نمو لامعا
 لے رد ءخیسد زم لتا ۵ ےگ ےل شز اپ هضم ی تی

 ۳ بالی لا کن« ازعد لپ رها ساک ترسم اد تک
 لم مک فر رک سم: لینا زر تر رها
 سس مل ہیلع رن یس یت رہ م il ےلزارل ےررا لرلور ب 9 و ؟ےئگ کر زور ے

rr 



 ام وضد ءای اجرک اے یو ےن پس. ایگ ان پآم کفر ےگ کلک ہٹ تقی رد
 دهانه گر.« مزف  لارر ران (رامچ تل قرص« 21 هزور

 سان به هس بس هی کا اب ےن نٗرقر دقت س گ وض نسل
 لر رم رز رم تیم هد ان يا اش ی نر یک در
 1 ےک مس یو می لي اروا٭ ارامہ وت رپ و لاء لا لاک 2

 گر تی ںیہ زا هو وسیع نسل رد جرم یک
 سس 7 تک اپ افر لے یر ارے ھی اھ اک روس ہانرکزامن ہے بنام سج ر

 سر« کک ۷ رز ۷ اک ی ار ناپ ںی لا یکصد نر
 ےز و لحن آر فو 7 کد امن ےس ترس مرد ےک نج سی لامع ہد ہر نی رس

 یل نج ںی راپ ہد فرص ضرف ٠ںیہ تن لاعا بس رب ںیم وو کیو منے فیر: ما
 ۔ںم تقس بسوو ےس کل امر ےن تر کلا نیر ۱ چ لا ےن نت

 اج لر نون 722 ناخن ین نت زرد یر رگ مان

 رے 2
 لو. ! نی ساز به اپ ی رشوه نات تر

 نی ؛ایکف اص سی کلر نیل مار سرد
 رپ وصد را نیب کن ویٹ کرک قع زود لر بود ورا
 روف رقحے ن ںیم ہک ارڈ ھی ؛ ےت رد لو اپ ما نه پر کس

 درب هد هرچند ترک کو جرم سار کم لس
 رب ان تعحکردد رپ ککے سرکہ حریر د ےہہک فخر مای
 ۔اکک ض نم نکے الا کے سرک یساینذلت اب یکے س یجب یل ںیم سج

 تہ ٹ داما یر هد روس ی ا ںی اتساوں وقت ماقم ادرک
4 

 رہ ۰

 ارکت ین ںی نو
 روا طرشرکت یں مرو ر ہار ن ناک اردا ریس نر تسل دعا ۱ ین ان ؛ کم

۳۳۳ 
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 رو سرب ترم گه یاب ہبہ رن کیلی مادے صا. یم تیت و مز
 ےہ ارد ۱۱ فسا یو بس و جزا کت ین کود یتا
 رر یاش: کک ما تسر شر نب رمآلم یم لا یاب ۔ںیش ےن اد یہ رک زد م۸

 تراش سالار لا ےس تی در کے س 7 بر ۸۶۱۸

 ۔ ےس / ںی )مت کف ی دم ےسرلارس یر ترعکربےہ ےس
 نت هو ےس ےک رم رارشددا ںی ےس تیر لانا ےہ

 ادب تل کلر را تر یں ہک د ۔ پس کٹ ین ےن رسا یک
 رپ تا تر ک مہا ےہ فل ضد تو
 ' ۶ فط لی اتر یک ارپ تر کت رک اغ

 سے 7 مور سسر مز لرل تیم 1 تر ٹر سا رکن 2

 لام وہں یہ تین تاراپمرضر ۔ سلام ےس ےسر رد ن اع اک

 تا بر کود ریان یسا ےہ تابع رس و یی سن
 ۶ا٢ تشم کد ارا زرهی دا هچ یردزنهارم تر سا ےل روز نم کرک

 دل ےس ےن یف کپ یک رپ تین ون تیم دزد
 جلف ںیہ باب س )نر کے ہ حک د ارب تیم کہ لبلد رپ تش یکی اا
 ہدالع کراس نر یچیرکی سکت یتیم یک یف - ںی امہ ںیم نو یی رپ توس ےس نار
 لس اب ق روا تنس ےس تم اشدا ۔ےس ہف اض ارب ناو ماد

 ۔ ےسر زکام قوطم ون رت ےہ ےس ضیرز رھگ
7 ۱ 

 27 ۹ 3و رانا هکر و

 ها اتم ۷ن ا ےسراپص ر تا تربت ار ترا فل رم ۱
 مج ام اع۔ ےس لات تلک کر مرد سم ےس روم ےک تاداشرا نا نہ ںھیرگگں یی دن
 ارم سین ترا وو کن زم یک ا رگ اطا یک کب زور نعم

 افااا باد ےل لر تن رگ اب تی
 7 اب تضس ےن ری زینت سد رار بن درک کر رام ےس مم املا نیا ےس ںیہ

۳ 



 1 ۳ نیلام

 ےب. ست اےس رن را ر د ار رعت ایپ لر ره لی تر
 راب سل رپ تبا ےس رطح ای ککے ود رک اکا فنن رود ےک

 ِ 4 رے یب بکر اب رب تکی رضا سر نر الا ها سیدی

 رضس عر رم تیر روا روا را ام ار کر ۱

 مرتا را ها ھچک حر فرم اهر دلت لس

 و
 ۔ ےس تہ ا ےک عزیر لص رر ارو, کر اکر ماس غیر نیں /

 نا دھش رو ےل لش ۷ ہدحو للا ۷ا ہلا نہ دھشسا

 نل )ول ا نم یلعح | مس ؛ یلوصسو عادت

 یہ یھطتمل إ یم ٰیلعج اد
 < اب اس هک لاو کس باطن نرمگ تر ضت خمس ردای داف مي امن

Eاکو کیر رد کسر  

 نادھش رو ےل کلی اہ دحو لا ۷۱ ہلا ۷ ن١ رفشا
 “رر رک ےک چ ی ےک سررت وسو دع ادم

 ۔ ےئایمر ہ لناد ے اپ ےس ںیم سم ےس سرہ ےلھک
 ارب ںمدتمم نم نلعچاد نیب وس ا نم یلعح ا مس لا یب رح اردا
 “7یم اف سا ںیم لیلا میلا لک یاش ااو 0 تناس تار

 تا ہلا 4ن۱ دمش ز لدي مما كام

 شل ےپوتاد 2لزننفسا

 . <ج ارزو نره فسا ض ما نر نی سیف مرا

 کک ر ت اشر ںی سارا - تير تستی یر کک اوم یم رد ےن 7
 ےیل ما رکی ںی ۳ اب تنم کام ار مد. یافت رسد

۳ 



 نسل
 کا

 رپ نرو طیب دام رزق جو هيچ کت کرت
 و جهت را هتل را ترش
 ےل تو یر مر ترم رک تس تا نہا ںی رجم كا

 تر
 مر ر تر ےک ررر لن ا ںی 1 کر را قیاس )دا

 ۱ کہ چ ایر اش را تلاش تص لات رواد

 ےس لرز اے امام کرن روا ےس ل اد هفتاد موم

 کے ای یھ ذا یک عو اسد ےک ل لس ررر رکن ی نسوا اص

 تارارہ ند تلر ےس ےہ راہب ےہ لسو رع والسر ار وضح

 ے ےرکک رسم نر ےک ےہ لتار یم 0

 یوم دا سار کت اص ےس رواں وااو ورن ہا ےن ت Sy “لا

 یہ الوب ج تنکی ا ےہلضفا نہر منین ف زنا سای ر لما ےس ےہ
 ئی نو اد

 تبسم
 ترم سر کا کتب بي رب لر سیم تب اب تام رر "۰۲

 لر سه نورب لا سکه ھج سیم ےس نرب مس ۔ ےس سض یک ود داراب اع
 کی رم سرک شش كرو) ہفعمحضم متن نجفی یه یو بک
 اج ےس الو یم

 ےن لاک ا ںاہی ۔ اھت سیم هه ادراک نسل سک ںیم “اف هرس
 رٹ دم چ یر ور ترام ےب ےسزاز ۔ ےس لعن ر یہ یب ےکز ام کس یم ب
 تاج تایر و او رک ازان ب بلے م بلط یکے رکا ثرمروا ےس

 ار ب ن اب سی بار گل سفم طی ا - دار کاپ بخرم

 مد جاا هل



 7 نار الس

 دا ارم کاپ تع ےک ترابط ‹ ےس زل م ےس ترام ب اد شاخ یش رار ل واک

 لی تماس ضمنا نام یا ل تار کی بغض کر

 رگ م تفس رو لود ے 1 اج ضس رکنی لب ںیم کان یب طر اانرک کہ ومع

 اطا ج مک اکے نرب گپ برخ ںیم لم ںاسیردا ےس اکے وم رپ فرس ںیم نیو
 ر کرل س ۷ الوعر ار یا توس رد .ت۵ل 7 تہب ںیم ںوٹدر

 لاب ی رح ں ی اد وطاف کلرک بک | رپ تاپ بره لس چک تصخجرم
 مع ی نخ هم ی یاب بیر نم ںیہ ےن و صد ےس یب کے ہی بلطم
 رکا لر هان تم کم اروا . کت اہ جی ےک ل ار کے سدا مو

 تب راز ےن هتل طور لادن کن شا سم تل تماس سم الا
 یب رخص شر رو بلب ی "ےس نم فالج تا کز نور اکو ید ر ےس ےس
 . تن روا لر پتزل ر یک ترا نا ۔ طو داغ ارواب اسب

 3 ود یک تاج

 تخت جرم مکی نیرو سال کلا هم ےک ت اف
 انار لانا ںیم س١ ہاوخ تم چ یت روک درم کیسو د ددا سو سو ایر
 وم کو ار نیب مزا غیب جمے نر لسد ہیلع: لپ روف کت اح یل
 لاپ ےہ اپ بجاد لسفم ینعی ماد نم رال ران ر 5کے ایک عح رع سا یر حمیرا ہلا وکب

 نا طل تلاد کے دارا ۷پ يک اع یر ودروا۔ رپ 1 برس اک ان فلک

 مل نر د چ یر ھت ںیم کردا سر پچ او لس تستی لار لضل پچ
 تانج کے سیر یب اات ۷ن اور ب اطرد ا ےہ بہ یار رب: زنی

 زرو ں ززو د ۔ ےس ہو یکے ند دان رم ہرا ںی بارا رپ لر نک ال ےس تراب ہا
 ال تم رک مرتد و نر نر اپ زا ذب ےک لنکس متاع سا ۔ ےس بہو لسف یم
 ۔ ےہ بہار لسف سم ںلاع ںوٹود کے یی بہم گلاب سا بس

 زار زان ےل ضم رہ کا ستم رک س یکی اتر کرام یم تیب
 ےہ لام ےک ب لر وتر و ا ر دیم 272 | ضاقلارد سا ت یاب نیکی

u س 
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 ھ2 ناتو

 . لتر رکھ یل ےک تم ان سہ بولطم ےس
 را ما حب ےس رک کن ث شب ےڑی ام ےس رض نکے رک بڪ

 27 و لعل عکس ر وار و کے لس سم ا ےسا ایہ نم ان ے ےس يجز لر

 ]7 ولاررض چسب

 تر تی اب
 ےس تاز لک دی سن ی آ از ٹکا تر
 بر یر هاو ا ی ک

 هسوحر

 ب ےک ل رس ا ںیم یر اس زت کا
 هه یاب یب ےک سیکس پا ےن م کس یب گز یت رح
 لیتے ٹو ار رپ نان رپ تر نفر پا

 ال ممد ور لپ کارا کسر ارسرکلا ےک

 ۔ ےرہر ے ےن سا رھپ

 ؛ ےےلاو ےک عترت مور اررا نس

 لب کیا اں تباہ لٹ کے از رک ورم تل د ق اوضح

 گير ار
 . چیز اگل بز ی تال رکے اپ مول ےس ا

 ےل 71
 ےر آے لا یر فست ۃر گار وا ۔۵٥
 < لر ات لا ںیہ سکت میک یت

 لپ يرسل وتا اپ یب کرایہ بارکد لر ٹپ
 تك ا ا ےہ تردرم یک ضوروا ےئ دست ہئاع ے اھت لر لس | طش تایله مقب

 دفع موی فرق نسل ورک رز مو ک

 تز لرلی مر “نرود لسو ارو . ۔ ےک ا وضو سم ورق
 سس ام 0006ی لک

FA 



 9 ہرا لو

 ]پف لات ہد ےہ نم ٦ = تیز کر کر گے یخ
 دیار ع کیک ق عرار سہ ہیرا اپ ھار ےک تیں اد دالا
 تست هسته رک هرس ایر را لا متم ال ےس
 را ےن رخ ٢ یک ادد ١ک اک ب اک ٠ ےہ ت الدرب یر تاراج ت لم

 لورا قت ےن ترعز یاب لس لر ےک
 رٹ سردار صقر ی کک ےس ےہ تعا ےک تفل لکو از ہرا کرک کرت
 هیچا رزق یردرط ےس الگ کت ین ن ورستی ھم یم یر 0 تر تھک لان تمہ هم

 0 د ہاطخا ےک یس می نر ع ںوفم | کی نم یر رشد یوکے رجم

 ھشپرکےس ان اب ي فرع اہم . لو کرک کیف مور ترا ےک درس مر
 سیری بمب هم ها سا درد نر لاو ےس اپ بلطم مے نل ڑ یل ا سم دام اددچت
 بد ترم رپ ا | کس یک بار مار “رب ےس بہر وا یل ےک لان بسم ها

 ماس (اراوش و ها ز تہہ ںیم ےس ال ینا تیر اہ رب یا لاک ناپ کتی درم

 ی سوپ ےترپ ی اپ ےس ن املا نہرو رک ی یرصت ںیم ٹرردع لو نخ مکه:
 لع لس کا ین تن اه سا کی درس را ےس ل 1 ا الرب

 زن طی لا گرین یدتزا یک سا سل
 تنگی ره LE LAL ٤ ۶ وار ما کے اھل ےن ص اصل ےس

 ے تامہ سم فس تر تا ماس کر ےک الر کھ بلل

 تر پک طی لک هست از ان ےس اعتز کک یب
 ںی ور دا لو ج تمایل اع هک سو ؛ ےن لیکی مناف کک
 - سو هرز چ
 تبار تم ارگ رہ نیل ےس ا ینا کے ید کت اب کام فست

 بی ی رب نرم هی که کن هک کے ہ رادقم مک ما کیل ے دم ۱

 مالس الا نیست ادافا هے



 مر ناول

 سیکھ مک الہی ےن سصاصھل رانی ےہ تسلیم اب میسر د دے الہےککف رپ ذس ا
 عمو ناهار مرد لات هل اپ رکے ہ ہى بلطم اکر امور مر حف ےس بر

 ےئاج ام ےس لاتا ےک س١ رکے لہ سا ای ےہ رد د لب که سس ایی با رک

 ۔ اکے اجر ہہ الرز ا سایپا

 لاپ هد که چپس لر مزار هی کف اس نور گل لو کیا فا ما

 ریدر ودر در جناب نا تسلیم هتل"
 سکه رک ار عام اد. ملت ےن نت ھر یکے تاجر اپ ےک سار را دای ملی

 رپ لپ ںیم کلی کس ہم فحش + درم کس یم تک ذر لا مما ۔ےسرکر تردد بلطوے کپ ید
 ےہ ںیہن رش کا ےس یک ےہ ید رک س اب یف ا کا. ےہ قادصم اکر اس دیس هو
 لپ کدی سرکه اب سید تصعفر یک کف اسرار اب ےن کج تاب که کپ

 تمرر ي اردا بسا ر لال ٤ رکے یک 7 اسردا ایدن اتم کت روم مت
 دن یکل سکا بب تجاع دن سا ہاوخر مز بایقسر ن اپ ےک ےس ید تستر ی کوک
 رخ تدعر دز فاسم رم کے ار ول یہ ےس نار ر اط ےس کس
 عو ۷ب یل اپ ساپ ےس ار وا سا ےک اکر ۔ سی تام د ےک مز اوج ملز یل اپ دعب ےک

 تر ا يمرس وکر اسمر ۱ چ اید ناصف ورکر ایر کریک چم ںی
 - تسلط هر فا تب رعد ترابی کر اردا دام
 ۱ < تم رب ط بایتسد یف اپ ےسردارپ ینہ ای چبر شد یب نانا تسردنم گی

 ضلال ءو صو

 رگ تاب اکر وم ےس راضلارتسم ال ,| طال نم م کمد حا ماچ دا تآ

 لنوو نر نب ےہ ا ٹر ضد ت ان اپ ام کب ب س ہارے تس اع ےک ضر کے یر ایم

 7 لب تاب وا ےس یل مر( 7: د ترابط ےس س ےس ھم ےس قد اک کج ےس لو
 رد ےس چرب 2 سر ےںرب ار ںزاود نادا ۔ گاپا'ل رند کس 7

 "لی - 2 خو ید و یر ےہ ےس رر قر وا ےس تساینس یب

 اله[ شرف بم تستر جدا یم کر کرک مے یتا رہ مخ

٣۳ 



 < (تیدع هم مراکش ل ادا کرت ردا

 ها تار رگ رو

 ارگ موت دص کہ ربا ےن نفی د١ ےہ اب لاکتکل اه قاب
 ۱ - ےس کت اور تساوی
 ددال ےل ارپ ار نا یر چب لرب ل اش کے س تالا الم یم ما سر بل ۲

 لر ترا ی مے نر ین, نون نرو لس نو قلعے س سہ
 سین ضد لق رکن رخ ضا ےک رپ عرفہ ا تا کن ارت سی اچ

 سیم تک و نعت رک وخر یا ما که ںی طو صورت ےس یل وک ا ا
 ۔ ےس خم کود ابا باما رپ کا ےس ور وار گا یب

 توکل ان عقا کن ری اش مچ اذن ید اب ےک ےت یکن وخ
 ددا تیک قم ارگ ارآ سل رفتم تک لی لم رکن مری
 ly را رود ےک ردا نرخ کا - ںی تم شتاب ترم 27 مریخ

 - کت سا فر تدع لب ا تا لو رک ی ےل اکر پ تس لب یک ےس

 ےس اسد راوی یب رس

 ترم ناساف ۔ ےس فالنخا اصامناھچا نایرد کہ فقه ےک رس

 ےل یک ماما بش ے ےس ارگ این ولد ےس ےن دس - وب تکست بسا اے
 کر ندا مکس جامع نص . ےہر و صقان نرس لطیف د ج
 ۴( ےہ اتو روتر کو ٹر رس مر ا هما ےل اخ ۷ہ زعم ا نہاد د١ ے وہ ار نہ ق اک ا

 4 ےس فٹ لہر ٹل پیت چت مع ارد عاری ید

 ےس لم کی رب الار اد ردا طی لا مامی تس نام ٹرٹ طو تے وس ےس ےس ےک

 رب تل زمان کر سر طوسی زا يا
 نانو ےس ےس ں تلاع یکی اب: ےس تتار ر عو هوس سم درد عحرکر تلاع رکی

 )1 ہار لوا د ےس ٹر طو ےس ےنرس ںیم دو تلاع نورص ں راس ‹ ےس رٹ
 کوک له که رع لات ترس رپ لس تو

1 



 ۳ ےک

 رر نازل
 تارا تو کیک ا ۔ رو ےس گود اک سا ےس اسکی ڈ ےماس ےس نم

 2ل چی ی بس هست الو هد ےہ ایکرایفغ؛ فقوم جے سرو ںؤ لاف اش
 اروم مانو و دو شے دان کے اھت غارت ند او ریت سا

 . ںیہ ند ضا ےہ لم

 ۶ ېو ضا6 وات رک
 رپ یگ تا ےن مار تس ےسرالا م تسال وا ےک ا تب

 بج کلن لی وحسن ب نزادبعی یم ےہ. زره ےن 2 رک
 و
 نا ان  ا۔ںیہ ہک“ تام ی بنا« عابر نا ما س ان راکت زص
 تن ۔ےہاوب لاس سیہ ےس ےس نرک ام نفل ںیم توت اک ا ي اک

 ےب ےک ت راب ںی ناز اک ب ج یم ےکے ایک رت روا ےن چگ نع ےک سا یم
 لب رکن یس یزفلا ںیم دام ملی بم ہ فاللخا ںیم ماس سا ےسہ ہراعتما

 تیر عش یس مرا تعتر دا س ابنِ شلادبع ترضح او ترضح ع تححرکں یم ےک ذ
 بسا ابا یر فن ما فیر مارک سار وا ترش ی ںی رم ےس لر 1

 < لر نت بع ترضع دا قورا رک تزنمر وبا لادیکت رت ےک ١ فالعرب

 ۔ ر اے یف اش ماروی مارک ل یا ےس ںیم نم فل ضا تمام ںیم تبرک
 کات سوم ںیم یت رکے ییرکب برق ےس عار شک ق وو یم ده

 گل وہ نکل ٹال تا هست لر سیم خم ےک ےن یی کا. ےب سی
 لس نا ام ترم یزد سم

 زا یم به رب رپ کوب قرض سرم
 - هم بشم
 کس لا تام تطرب ںی ںی کدر تک کٹ مروا
 یاس کپي تا رگت اد لر

 هرکه هک تی رب
 تختی حج سیسکو



 م 7 نازل

 رے ٹی گر و ےس نال )رکےت یوگا س تا تہب تام کا ار دیت دیس لا
 تاب 21 شیخ بکر دا لر لٹ کس ار ئاس کت 7 رمی ماز
 ۔ رہ بمر فد هع ید تیار

 ؛ےنز رن ےن راکھ ک
 ا ا عابر کا ما رمز ما فاش ماد .ےہ ف الا سیم 7 ا

 تر اک: کت رل ب ها ی رمان بسا ب ٹرار ضط ےس ےک رھا رکے س یم
 اطهار نام صفر یا نیما نا + رپ بسم کنار
 ےن یر و نیس مار دارقیکرلا كم اب يا . بس ۲ ۷بی نب دج دا ی

 نب دات طح درس نب شرارت زف1 لع تخیل بامم اٹ ورڈ ساب
 ای سر دی یک انشا ساردد ےہ کت اه دایر ال نرم
 رشد پتو هتک ی اکو لنت لکو لک اوپر
 لب لس بل هسیگ بتا حک کر باش
 ثسرع مرا وزیر تراش اب - هکر زار شر ہو 12 رم ټپ ص

 فقر لک ںہ ےہ ایارڈ ہدصیف اسکے نٹ زرو ےنرای ندا ےہ ام ںوپانک یر دد یک
 /ے اکے سل اوم ےس ع نب قل تفکر را نسر واد انک سر

 ضرر ایر کت برد شف لس دارن
 ہو رک فن پسر تن سا کا رکاب یف رکا
 ۔ ےہ کک
 ساب کل تر مزع نی ظقاع ںی تنا بس راکت کی ت رب اترا سا

 ربات وی سیم سگ ےک یی ما نیر ی کس هراز فاع دز

 هر ےس کل الرح تسب نا سارج فیدع گپ ۰ےس گر مہلت دی ز ںی
 سرت ات یا تکاب لە

 رفا زرت لوز
 در ج رک ر( ر ۔ 2 7

 بکرے سا رند گپ اٹ کل لر سام کے ہا اچ نر ۳

 ص ج ج ج



 م “ا نارك لام

 و اگر دور رصد کمی ےےرام ںیم نند ۔ےھج عرٹوا ارث اد ع۱ وج میم« عذر بو

 ی
 ی رب تیک ثردعل| رپ تفررر/ ل 1 1 البم ید وار کج سرد وا

 - لوک یا“ کا فر ل اصخی ر کر ضن تلاع ار را ےہ لاا
 تالار کو م سرو انعم ر ی الز اصرار ای ےس لادا ےس ا ےب ترد رک

 ےس ںی رو طی دير لب یی قو ید اسارت کیم
 لا ےل یک یس ی کف نخی ب لعب ںیہ کی درک طی ا فتت صن
 دلا یب یم بیرق ےس | ی کک اوکه د ہک رک نظم ےہ سر ری اشوک ڈا روا ادارا

 ی غل ںی دایک خود رکو بتم ےس نی رانش مات
 *ے ارب میاں دو منٹو ایر ے لر کی نام رسا ےہ رر صخور فرصپا

 هر تر لب ا ےن ںرکو پر رس ناب تم لک هک لر
 رژردا لن ا ال یر اھ رک نشه سا - سا رب عاد تبدا ی اپ انا ھر

 ےس لا ںیہ ترش کں ور نب یدنب اے ےل اعلا ناک ےس ق اش ی دنیا ےک

 زباله تلاع لی فور یر درصتم تن. چي کام ےہ
 تمام سرکگاو ها زهرا ءر کک ا رک نکی کک یک لو بر وب اکر
 ؛ ےس بولطم یکن طا رگ[ صر ۔ سیر لا ےک ےن کا اح بت هضم

 زا هر جنایی کرک نان
 اب رکا رر ضو ےب ےس ز ام مس ےس جد یا چمک رب اتا ک۲ ےہ نا 2۸

r Melts۱  
 لےے رام تی سر ال یشوررپ تک لن زانی الس a تیا ا

 تالا ار لاو ےک ( مم باوجےس لاس ےہ ۱ کا وب هر ام

 هه فر جزو ما هرس نر - تار اکیا مک نا هک
 ماس ور کیک لک ور رم ےس رکے سیب ترصرصم 0 لس شرب نا

 مدساا جت ہت مداف ےل

۳۷ 



 ۷ يا سه تاچ در ا سي ترا ی امہ اس ےک ترامط ل اعر نحب
 ی هسرسود ےہ ام سی f لک ۳7 ہک اسکا ںی 0 ے

 روا ل صا مر تک تاب لپ کن وز یر اد ۔ سام ا یگ کام یر ی

 ںایہ رگ ںی بدا تت رل ا ارش ی نی یک اہک لطب
 1 ال نما تی ترم نکیل ےس ےس ترام ما طلا تم رز 7

 ےہ ز تایید سما سد كس ناز رکے ہ یک لک دا ط اض یکے ےب
 لی لا ےس ییا ےک چپ روس نی اے مج ہحنرم ندا مکیکع لعجام
 ؛ رکے اکہ کر ٴک درد سر

 مکبتچ | ره ۽ داهجقح ناف اودحاجو
 سرب. یر ںیہن ,o رس نر ےل رکا ور ےک یر ا سا

 چند یر ال مع چي رک نم برج دره لی کت ا
 ےل ےک انا رکی کد وخ هو هد هک ناصتف چک - چپ
 bf اے نیر زور ید - هرکس رکاب« ٤ایک مارک نمد رخ
 تاک بد توز < نارھچپ ر۱۱ ےہ ایک ازت ۷ اہ رصد ل ارضا هد ز کیا ےس تا سا ےن

 کر تاھا چ ںی تاد برف ترامع نام ی دول یک

 یم ۰ ۱ ۰
 تارک اطرد یو

 ی فا کپ ںی کے پہن راپ کھیل درر نک ییز ر
 6| ترا, ےس بارم یر اطر ا یر یجب ؛ےار دب وہا ےس ووو

 ناں یسک ےک کپ ین اھ ھکں یم نت ۔ ےہ ماع یس ےس وڈدد یک لاعتروا بش
 ےہ ص 7 1 ۰ 5 ی

 ےس ای ںیم شد روس سلس یر ام. چیه کلن نیما سلام
 نار حر تب روا نہمطمب یتح نه ود مل الف ےہ ںی هررسرو) یھطنف گدباب ء

 کن ربط زود ںی کا نبر مطل ا بحب د ب اوتملا بح هلا نا ی اکیا

 ےت رپ فاصد کاپ ے تس اہ کرن لہر ب ےس لس ےس نارا نیب ےہ تھک
êے مرا نما ترص ترم سا عاد ےہ ے تارک ر ہر نح ادور دا  

۳۳۵ 



 ۷ جن
 ہراپ امام اوم

 مپپرلم لین ش رپ مل يذلا تلل دا ےب کد رکا رر کپ 1

 ےک ر رندر ںی ت رر ت کس مولعم بم سير تلاوت زا
 ترابط کار د انک اس ا فنا راہ رپ ےل شر دارو ۔ےہ نان 2گ

 تإ ارتقای هی تایل ای و یت ایسردا ےہ یم ضم ےک گا یک
 ۔ ےہ ںیم ےن ےک یک راپ مطا دا بلقےس نرم ترابطکے یز ام

 ےس کد ٹک لار پرک ل مک گل ارد ۱ر9 ےس ت رام ےن نت ناسا

 گرداس ل ا | خیر یر ےل ری ا ےس ںی ان ادا
 ل تونس ام هضم کیر نفر ار برخےرا لو ہا ںیم

 - سپ ا رشک افتار

 ترارطز اردا ی امر

 یم عرار در اوہ راز کے 4 ۸ شیر تن مس 4

 اراشا رک م لد ےس کرک ای لرب نایب نے ون وہ
 اب یسک کہ کب گپ کالب سکر ف رط اہ کد انہ ےل ےک اھو ڈی فی
 نکن اپ فورمز ےس ےن ایج یم ا ار لا اظ طس کن دا لر تم کرد

 3 ریست یم سرکس ارارکُت 2 مع یھ ہربل رم تم رود ۳

 فرش لپ نا قمی نت مسا شرا ےس سا١ ے تر لا تااھلارع

 هیچ وار رپ وز نشو رکن تر نه ےس
 تم رد سر ۔رہ ای اگل غار اک نیلا قم ےن الب ترس یہ نو کت کاما
 لاج یک احد ںرتمش ناس ند ںیہ تیر عا عب ےس ےنرک عزم رک ےک
 رپ امت پر اڑھکر رم ےس نرم ےل ہر ےس یار کسی قادر
 هل مرا عج و یکذاد سم ےئارف

 بل سه تنی کر ا وطاب کا

 ا ت ےس

 ےہ ںیہ ےک ےس ےس ےہ ےہ ےس ہک ےک ےس ےس ےس ہی



 ورا لا |

 کد شری ےہ کسر تی اتش گر در نان. تی
 تند. ےس ما اک ںرگود ہم ور نانا کری“ ےہ لم ےل تیا یروپ ھی
 ره رک کت اک ٹو 07 حور گز 7 ۔ےہ رس کس يلد تبل انا ی

 ات لی تایر تم لانس لپ ترا سم لر
 رک ما ریس ےن نا ےس کت یاب یک کت سس ارد | تاطنم ماس ےک تر اظ 77

 ےہر رعد چکر یی یم دم نیم نع گیل هم کے آتا ج
 تم ام هل نر سري کسب صابر اف اس کپ ہک
 لر اکر سگی چادر راک 4 اصرک گره رضا تدارک

 دنیا وفود ںیم ہاگن یکن رت ؛ ںی تہ لفافر کے سل نس لو رک ی تیب در پاپ
 ےس اے اکر کل زود اط اں

 روا شم با ےک ام کے هرات یک فط کت اساس رکیع نمن مسلم

 ےک رامع کمر بج ےہ کور کما ری کت مخ کل دعب ےک اکی نا کم
 ؛ ےس یب تنس لب تیر ش یکن ا کل ا ٠ نم یاب ایر دا دیت تک اب ںی

 دوا اخ دیکر صن ا ےکڑا و ھم ام اد رکےن تاد مکی ال کن و اطا زم ی ن ارپ

 یب یسک وخ ںیم تلاعیکہ تب انتد رح سش یکدرکرک کی در یئاجمأ ل ال ےس لات تی
 لاف ن دکن م یک تاد تہ ےےر وب ۔ سس رپ زا ےک جم فرص وب یر ورب د یر وذم

 ےک ترا یک برانچ ےک ےیل ورود عسل سو دعا ارت س ےک
 ںیہ رت آں ا ے تھ ماتا ساردز ابا ماا اتم کرتا ںی ب ےک ترابط

 لب یمبج ورک ن 7۶ ناز ل 7

 وتر ات رپ سد ںیم مالسا رکے ایا ا راته اا
 2 ۔ںہ تر تری اش نکرررکحنںیم لک جاکر نا رشت دا لو کنی ےہ

 - چو

 ۔نآرھرب۸"



 7 7 نآرضا ام

 ٠ و

 لاددا یوا دولت ما

 ہا( رہ ولدا کوک کا کرد تری ےنرد ا س۸
 سوز سو اف انار ایلنا ا کے یب چ الدم حس مس

 ملا ديل روانی مالا ضعانحطا د انعم اولا عن! ته ناز کن هی رخ

 تو سا هسته تہب کرا تسد هد سر رم را شم مار یک بب

 راز ارو | ےک ںی رکت ارب کپ اج باطم ےک تو اتمام رکے ےترکرا ائ یھ
 رب انار عرب ست مرا نفر ےک تیرو کام
 فدا یم عت ور ےک روس ار" اہ ای رخ یب ےس تیر عت لحن وز بس

 بر کد 2 اار کی کن ب ےس ت اص ےہ تہب ںی نارد ات باو دوقحلا
 بیر روس لم ید رھپ ےہ لپ

 تم نا رسا ےل د ٤ تمیز تلا آں بلط رس لود ى تا ۱
 هرس . ۳ [ہھی990 7207

 هل نبرد تثالو یک ندا یدرکک٤ در ےس ےس مقام کل کد رکے +
 میم تو: نیز لس ین هرس نر ا اردک بست
 ZN کت ما ایا وکی ریو ا ےک ۷ل زان تیمر غل اک ےک کے بل ےس
 اہ لو ےل ےک درب .تلال IL تزعمجزکم کروا ےس ر مس و لا

 تگ تسلط مانی چپ مت شل نر ۔انھکر دی کیک رک ارب
 نارد کر ےک و ا ےک اپت ےک د از رف تیز لکی دارم سر دعب ےک اء ارد

 عطار صلی ےل ےنادخ وہ ےہ کر ترشیہکن تم طوبمض یا
 اض ےل ھما یر ادر رک ام ں۱ رکا طاو اک ےنم اس ےس جنت ےس ایل ےس

 - صف قام سا ہو ںیم ےس ارو ےس رتب ےک لہرا کت خرد ان هه ۵
 لصار» دیگر راقراد مه ذ ےک مر کا۷ ج [ سي رام هد
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 آنی تی همی کس کت م ایقردا ےب ےک انہی درا مردم لر

 مالسالا جت ماد! دم



 تراش قره سد رک میت سلف کلیه سا ست اء
 کلر ست رسم ردا تر از یب ےک مکس ا رل دب خل ء4 2 ردا <

 تس اد مرآ زط یک رع لبا تذبل لپ اک س ا دارت ب ی" تیس کا ےک اپ
 دجال مز و ےک ےر کر ایم پے یم ےس اطر ےک تم سا فر یک نیت رگ تم

 تای اد عب ےن سی ےن فرش مے 1یم ال رکی سا کک رہی ن
 هند تراس ج اس ےہ ا کد یگ تما ا ب کک

 سان ایم ءدهش اووگن اسد تما مکلحج ڈدلازک
 بر هل تر کیر ضرر یر نهی ی ء ی اددا
 ( 4 توام ضر کے یہی نم ار زا تات شیدا ےس ماما کف
 ۔ ےرکی روپ یر اھم ی١ رکے یش

 یو قہ کہ سرو یس یم کپ سيب یر لار را لر تعا
 0 ےن رکا رخ اکی اھ لا . بس اب نپ رستم لک وجد ےک سا یسد ہک

 دم تم کت صا سر رغب ہارکے س نو هک ناز هام ۱ ر اےس اٹ تس

 لز ےل رابح کل مہ س اشد یب کارت تم چوب ررر یب تو
 صرف روتر چت شم ہو ہت معاط عجم یسب ایک رہ کی طا دانه ن
 : ےس اکے رب رک اب نیت اب تح ی طر ۔ ےب ے لزا

 ی١ی بم معلص ینا عم مهد یرج یذلا ئاشِلاددمحلاوح

 1 یکم هو طشلل ( عحاطلاو

 J ب روا هم لپ dl له هما سر یر ج بر راریکہر

 رار( ارپ ار ارکس یب ےس ںی ر کت ع اف

 اراک ا ںی ملام ے یرغل ا ںی رح رکن اف رب رک کن یز ما

 - <چ ایر
 تی قاسم سرب هد اورا لام ےس ی ایم سار کاک

 رر ۳ باطخں ام کمو یک ےس ون تسرد ات گل ںیم ےب ےک

 ےہ الر لر یە دک ےس ییہ تم هسرد | ناس یل سا ےہ ےس ن یا لی

 و ے



 ہےا
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 ہلا نارہصا ام

 چون هات ام چای رپ تم کس جم
 مرا /| ہم ےہ

 رسا
 ٹا یار ام اکر )ےس کریک کادو سنا کے ا د س ۹
 ئ7 سات 7 تورم ؛ےہپ] اب تاب هر سه نوک را

 ضرب جماع نی رک کب ق شوارب که نت رک
 بکر زر اتنا هک لا لن 7ر ايک کر ق ادد رھا ۷راد او و تکا طا

 ات ی ما سرد اپل زفو لرد من ی تل پری
 یکن رد ا۔ ےس کس نیں یم بس ےک ا ہد ارم سر 1 ام دم یی ھا

 یم 7 كرا ترب . و, لاعرپ ےہ لم تو تہ ںیم ئی رہا

 تازہ لع ہو ےک اعاد یر یس ورو سیم اوم دوا تحع الا اص کک رج
 انہ برگ عزای یل ایا اہ قامت و الا تام هو 27 4 < یدرصلا

 تم متین یر یر یر يا ا ےک فطام ےس ناب ہن ےس

 ےس ےس رد

 ما پرداز کود عر یکں شما ج۷س نکے ہو ٰیدتم لا
 ال نکند پر ما بیر ونہذ مامی اشک اک لوک
 دز رپ کوترو روتر ر ددا د ر إ و نر ےہ کر اتلےس نایداےردود ےلر ہے پہ فصوص ان

 هلن کپ کے چرخ پر کسر ترا چت
 بر تیبا. نفر نور می رک
 اں پارک هتک ین تي ی راه ےک فٹ رم کد کرہ کا وم

 بسی ور ەار ےس سیم مرتب ای طس ےہ ےن 3 بردا تم سم راس ۱ ر تر وار

 نر ےن ںرکوک کر نر ےک سان یخ تر اھ ےس یر ادر لت ما یا هر یر ( هارهداز

 رار ترض« نیز را تاز راس نت مس سارد یر نت اخ ںی

 مہۂ تر ەمل

 ۳ ص سے ےس ے تے سرے



 دست و 
 لا

 ہدای

 یگ لاکا دانید ا کیک دید لا اع ار کف طو رپ ؛ےدنپ
 ےس نر م کور ہر هد کد عابر رک اما
 تم سر دا ےک تاو لب کای
 ھے ل رب ردا ہن شب اکی دم دالم ید ےس شدہ بے ار کا اما ہل اک

 روا لیک رر ط صرف ےک یرا یک ایل تراش ےس سارا و هو
 تارا اش سر ری تاب سن یل سا ےن کور ےہ ت
 |( رز ذوق رک سایز کورس دایر تم
 ۱ : کہ ےل اندر یشسرری .ےہایگادددز رپ ےنرکادس سولخا سیم

4f:۱ کز نفی هچ اهم ترذچ دا هچ گه کد  
 ۳ , ا او ر

 ٤ لا کے کو 2 ٠ےن ر ےہ مضر ی کک
 َ 7 1 رکی کس یم نر ےک سس 8 77 2 اما سش اپنا

 یاش رس نایب لام اھت یا تر رد فی ۲
 ےک ےک کن زز ےل ہد روا ب اکل جلال ها کنجد
 ۔ ےک ےیل داڈ ضا ںیم نید ےس تام چبر وا ےک کو ےس برک

 ملا



 71 نرل

 ولی از بنز ندای
 مہ

 ا ا ا نت ترک مر

 جز یخ او یوگا بره

 فعل الا یعواونما نا

 تب وب کو او هک ن ناو هدر

 ورد اوایل ج ویلا ضا ك أ

 زوم نارو گاو تس
 ۱ عو ہللااوقن و یکن ییا کشی یا

 ام ۹ ٠و1 ےس و رہ |

 ت0 و 7

 هلو رک لنز
 کرک و رب اد ۓ ب ت3 فاصلاروا

 سر اصن هی و کو درک سک

rer 



 تا آرہے س یوق یہ کہ کف اصلا لو
 ۱ مى سہ ۳۲ ۱ ٠

 رْیلارپ ۓرل مو رکیپس یل یش اروا۔ ے

r,2  

 ےک ۷ک یددا ےل نابل کرا اک

 روا یگ ترفف لہ ےک اکے س رمو ےس نا اکل

 تایم ےل آہ کا اکرم جا ار یب تہب

 ےک ۔ سجن ود ہو ری کب کی کن ادد اکا

 ا ( ینا هو اکرن ارا ےل !رلا ناھا

 ات رپ رک رک رو هک
 ام ار رخ | سا شل

 ۳ ےس ا رسد رکنا اپ یارک

 یر کاما ات
 کی ایم سم تیبا با . يک یی یاد ید ننه تی

 رکے ی راد رستم 7 تیپ ناهار یادم عاھنب
FoF 



 د رم و

 2 نسب

 اف درس لک ترک ول تیر شکل دهد
 لو رلچ هد جت ید اش ید تد اش سینک ارد يک

 : ۔تراض لرد | تراس

 بم صحت قو ید ےک لسا کہ م: تال ر

 ےک ند ےک کاج کسا یک شیپ یب تابابعر وا انا نیں ورزرک اس ےس ں مل یخ
 تک کسی نیک اپ تقا دم مارا رپ r ےل ےک ن ردا ساب بان له

 ۔ےئز ٹراہ
 7 له طے ٹپ هد ےساج یک شیپ ںی انار رھا یکم الم اکے  ےتدامش مع

 گیا رات معا یر روا ل ریت سد ی د ازا ےس تق ۔ ےک يل کد ی سم

 و تلاسردا تخريب لاکر یکے کس ادعا بس ےک بس ںی تموت
 هر نارخر سنا مر کیے ارا یک( کال اِ مرد رب رب

 تي( رب طوطی زر تایم سا ےس کن سیل

 دف تس نارو تشک نیا: ترت“ کن ر ںیم یے تلر
 لرد ا کر ر فت اطم ےک تا س حتی یک ۷ ات ار دا؛ ماظن وی اکی گد نیک
 یار تک ےس یکم لم رکے ں ا و شراب ے
 ۔ ےس امام ںیہ درج

 سا سرت مرد هستم هک توام تو اص
 ہک ید ںیم بیا عر یکے در یر د ی یزد راپ ضخ لا بج
 لر تب لر ہک یب سا ےس مدد ۔ سم توح کی رپ کک سا گن مدد مد
 نه ین کی هد یا تی کر هد یهو هيات
 ا چرب کٹ میاں اک

 برم سحر وع س ںیم شکر کک رم تم. مم اد ول اکر یل نم ات ےس

 اد رک لاک نارو ہا بیع ہں ج لصرف ےک رب نمبر هو دعا کل ور

eالن اض رو: ےاو رپ ےسڑھکے سن ی  

 ۰ درح-جچجہسپ



 مرا ناصر

 ےس کد نا دمصع ناروا تاناصا ےک یلاھت تر وم تیل پہ سا. اب یل

 متر اک س ا ےس نا ںیم کی لک چ ںی کد تس از ترم اد الج لای اتم ید ۲

 دریک لروا تا اصار اھم ےہ ےہ ےک ادخ ےن فر کارکے ب کک ل ہہ برگ ینا ںیم تاں ا ۔ ےس

 یی ےک ےن یر کا سرک ۲کے یل رد هنر ن وک سیتی کاک س الر ار ںیچ رک
 کے کل زز ےس ےس فرط کت ل دتا یک کب جداد رک رر
 رواج ددبعی رپ ین نر جام ےس کے اخرا رو تک
 رنک لب قرقکل م طلا اشر دا لر لا یت حنا دلا
 حق هد سا تورم همکف ها ی تیک اک
 Liu کابل تحت رود لاو کم سا یاش . اقساط تل ںاپد رک

 له ضر ارد طشل+ لو و تشنه راز ہل ںامیرد) اھت
 طرت ہن ےس سس رکا ےہہک اھم ےس ند ضرب ام ناب تر مت
 “ا ےل سا ےس رکا کہ لوری برک ںی قام سکا ا تروسروا ےی تر یکے الو دایرک
 شه مال الا مج وجے یی ولو بیر هک ال دو ر ایر ےہ کت

 ےس یک یب سد فیطروا کہی طریق ہا ےن یسمدن نارا نی چ یل
 اون ےل مہ ان رے ارب ں کل یی تری ںیہ ها هررسروا ان ارس کک ساب روا

 ظر ات اب ہادھش نیا نیم اوق اود وکم هزار دا ارث ی یل هارهش طنا اب نیم ١وث

 شیر ہد روا اار شی رکا لح کاری رک ل ددا نارتو ل ملا تک یا نی

 ن ام ےس ہود: نانا کی ا ےک اگ ل لاب حلم اس را ترک روا ره 76

 ہرا س فرط کت یم نن سدا ںی هان هرس توادع لغ روا تمہ ف ےس ےس

 لب هاب ما یب بانان فرد رله تر یک توام نکے د ںی ہرا
 : 2 اکہ ل ےک تا ہو را ۷ت اض ضخ ب کوک

 ارد لکن اسم راھ ت ےک سارک ایہ لارو نک مے ران اصن رورطهد
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 کے کے ڈا ؛ ےس ایک لک ره رز تاب
 موم ایک رول ےس ےہ یک آر کے ےس بنا کد و مج تر رکے بدل اک
 اینم ترسم هکر روز لم ذوق یب ےس ےن

 یاس مار شن نما روذریکر کف مد تسهیل اوموتق
 ناسا ناز بن رک ویر کت زا ور « نییاوگ اونوک 1 اف روا سر کس

 طاهر اره سا ہت اب ب یم نیز ربا کیک ک
 ار ید جهاد راک رک س ںیہ ترم ہد ے ا اج
 وپ ےل ےک نک دان تب ےہ ےس سا ےس رکےن ںیم تروصیکل کو ملع تہ ےس
 کی سیکا؛ ںیہ ےیل ہطمدد یم ےس سک ا | رکو رکے رو ط ی نار 1 ںیہن یدوط ند اکی روز
 هر هه لیلا رم تا مس اه / تمہ روا ےس ام یک ب ون اک
 ا ترار لا کن یم اوآ تاب یب تب ایک شبہ بوپ رب ررط یک من رکے
 اراہم کلپ یی یمرادرتذ رام انکل تر ارگ ھو ج تہ رے ےب بلطم
 اکڑ رک او کس ارو راز کا تام ای نم اس ےن مکے سز

 تّج یم یاس گیگ علم یر ارس نیر ٹرک ط اھ کت یم
 اي اجداد کت نح ب وخ ےس تی اکہ ںی اداکارہ ادراک ےل کر را

 للو رےہ ےک ال ےک تزجسن اگے س اج نب ناتن یرقان کرد م 20ب
 1 ام ابن تی سحر ترک« باس لی ات ےل جت

 کاما ا ےب عت مم ےس ود ےن (7 رکی رات اما سا کت معزز اسد 3

 - جای وب
 ءداهج قح هل اھدحاج
 هه سلنا ارم رآت نر برخط کا

 چ یم ی مد یکی ارد دا
 2م ندلاا مکیع لع امد ھکاہتج ا وه

 اذه ق د لبق نم نيالا مکس ره ميه ارا مکا
 رداد هش اونوک و مکیع اد ھت لوس لر نوکیل

۳٦ 



 مس نرل ہرا ا

 مد . سالا‘

 ےس کس یم یم رکں یم ند یی ےضامقر دا ےس ایک ب نیت ار
 مل پا رب ےل ےن سا درک ہور کھ اد کرنا باب تپل:

 2 یارک ن نر هل هشت لر راک ےس اگر لس ادا ساید

 و کارکن ا رک ند ےنم اس ےس لوک مان ےر ود تدارک الاد

 لس زود یرادرقڈ ون کس ١ر دا تیس وم کلک ت معا ںیم تیس
 سر ۔ ے رپ ل اوتر تشن اتص ےب ےک ت م ا سا ۔ ےی۔ایدرکر گا عا حر روپ وک ۱

 اس تماس ۱ ےنرڑا کے سہ بلطم با راه ر لإ ع ےک

 تگزاس بک رمان دین رقم ۔ےسایکب تک
 اه بان هل ساب ها کت اس و ترنم مگ ایر
 عکاس هک سا پل کاو س کارا ےل ےک مما سیار ا لوپ یک
 »کام رهریب کس لیدر کیک ا

 لورم رک یی عمار تست ماسک حر لبف نم نیل, :

 سلم سرد گه تم لرد استاک لیپ ۱

 ین تراش کد آکر س ہیلع نو لپ س دوا رضع ت ےک
 ساکت معا کہ ادم ۷ رم ینا کیش ۔ یت ییا ید یب ےک لاس ںودلرپ ےس
 رگ دری رم نور کز درد بش ےیب ےس ےن ںی دوجد ےک سا یبا ٠ذ

 یاس ام ایہ یب هی نالعا اک ف اص وا ےک یم د ۷ے سا و اک ےس

 نانا ضس ما یس یب 2َ سا رک سو بر اتر ak ت

 تم سارک بس یکی د ھچک کاکی دام تتت ںی تیا الامر جانو ما
 ۔ ےہہان رکی نر ا

 ی روا مچ ادا ںیہ یکم یا یک 17 ن رات 7 رم دود ےک تماس ارل س ۱

 لری رر تر وا ترعد* دام: تراش ۔ ےس ام لوب کس اددا مرتب سی ان

 رای اچ دا سل رگ شیپ درہ اک س ا ںاہی نارت ٠ںیم ںیم اد کھ بلک
 ہک ار دعب ےک سور دا٠ یی اچ کام کی مدت سا تشیع ںی.
 ہے وت وس وت ھر حج ےس ح کہ ےہ یہ ےہ



 / ہلا رر لا

 یی ام ےک اگر رگ هل نر لر نا نر ید میز تم
 یر رکن اض ارگ ایڈ ںی. اب ہارگےس فا لع یم انکم رکے یر
 تسرد تا یا ںی سا رب رر کے فن اضلاو ل وع بازبینی
 رب متد اصن: لرع دوا ٹیم که ار

 اے یہ ربطی یہ تلا راد ھت 12۸ داف شین انا لدع
 تب ی نره مقر سا نا چهل نر ندعاض مع ابد یادی
 مدرک راغ ےک اصن اد لدم س ںیہ انک کھ س دا اب بلک یہ ہو یک
 [اظن ق زنات س اردا را بنا کر مس ملت ی شر رج
 این رکل ای ام اد او و بیو ہرا نرم ما ےس ن و و بسا ۷ "تناؤ نر ی تل ده ترم | کا اج رک اف 71
 ےہ رم وم ا۷ نانی تساف واور کیک کوا ےس ی دا ت
 ی تفت رم وه طا ی کر کا یر لم سم ےپر ود سکے یب سرک کک

 روا حر سج ایمر ام سیم تشیع ارد جمی سا یھب سی ںیم تال رب لع ا
 هل سم ترم یک زا کج سا ںی ےہ ر ماع را ےہ د د ےس تت

 رب شن ےک رک کسر حتی ا از سهل چادر رب
 5 لب تشک ہنر ظن ینہ اں 1 را یک دال ل نا

 ترابری ل
 یک بم لرم شارپ لا بتا

 پا دو ےس رم قت او ہد اکو رک ارم ہو ےل زتو طرز رب 4 ضح
 تمام دش ےہ دش روا تج نیک یک باپ چھ اب دا کری ام

 ۳ دلم ےک چ درک یکے سم لر لرد سا
 رک کرے اه تف ےہ ےہ ےک ہار کل دن ںی ےہ لم سا

 ثیثرپ7تتا ایا ق

 کت رت تر یے
۳۵2 



 27 نل
 ہا ےن ناطیش رپ بیای لس هک ںی یکی زدن سس فا ا ۰

 رب واسه ور بکر یهو سال اےس ےبرمس ج1 دایز بسم سم ےنالم ےس

 2 ار هر ارم ںیم کام 1رپ امد ل اد قمر کل اط ا ا یب نے ب
 ضرب ناشر ایی هتس ںوئاملسمےس عد سا ےھت ےک ےک ات رر وا

 بک اب بم سیکل اپ سنا هم کن دو ندا نر ۔ںیہ درک ےس
 راي

 ٣تا کن ںیہ لو ووا ی رتو پاب یکن انکے منم ہیلع
 اا 2 اک لر ےس ایر ےس ااو یر یر

 f“ ن ٹوک

 71 کک ےب جج کے و قد تار کلم دم اسم

 ےب سر 7بم ںونھرےک  ومر شک اد ےن سو ہیلع شر لن در وضع ک

 7 ارم ر رک ار نیا ربیع ترضح نل اطس ےس ر سدر ےیل نار ےل رام

 ا رور د لاد ر ےس ےس زادارکر او دب یراس ےس ادب ایک اد شک

 توشنر ار لر. یر ےل ےک سونی کو
 1 و ےن ادر نب راب تر ےا رب تاع للا ل لا۷ رک کو

 شر دا لاک هو رب فلاح اب ںیم ر عس رم ےا

 لرع تا اه ین ے ×× نی قر کر
 ریا درب کس ایج ےس ایل زا 7 لب نره لو - تب ی ےس

 تو تام اک و مکس نرم ےا۸زرو

 یب ی
 م

 ےب تاش ل

 فار f سس کے یوق 1 در اش يه لاعرب - ۔ ۲

 ےس مہ تیفیکل اد وٹ صاحن بکا ےس نیک رک یہ س نا ۔ یر مں یم یش ی کا

 ت ہر ردا رش باا ےک ت یت ےہ یی اسے ی ,dey ماس لد



 نت نرل
ca 2حجت  

 روھ ککے س کرم تریو باسا کس 27 اروا اما ام ںی ے

 تسور نط صد ل رع رے ےس
 الٹ اصل یر ںی رنز

 ٠ رام ےک روا

 را نٹ رم ھی ین ست تلسی ۔اوپ د برخ یطف ےس ترار تہ ترازو

 ل دم ب نٹ از یو تنل برت او ےک ا ےب ےسں ی باہر نرتب یر
 رم لس اعر لہ تیم تیفی گی حب کت لو ارکه سرت بوتے یوم کہو

 ےل د

 ۱ چسب
 لچک رکن ضب ل تک دپ

 درب هما لمع بت ساسان لدغ ورک
 < و کا در ںیم سکے ںی دد نار رشت طر سم ںوعحت
 یک ان یک ایس ںیہ سسا کر ماک بی تارک ار چرب سم سا

 رب رپ لک اب تب م۷ یر روا ساکت ایدردا ےس ز ےک تر
 ؛ ںیم ساز حبس ی ری مع. هست

 ےکر رب ےک نیل ماہ ےس مدد زن ایم ںیم تاللاعم ںیم ےنم ےل دع
 رض پإ الدع مولا یل لدعرد ۱ ۷دع بوم, لدع هچ فارغ

 - بسا

 فرار ہل کل دع دا ےک رر رکا لم لر نم هان شن ارم

 ال لا بسم او ار اہک تشییع ب بط ۲ل دع ںی چ ادرار
 ایم قرتح ال ارد | ںی تاو ام ےس سادہ قمر ی اے تک کردا م دم

 لا زکات ارام لک وا تی تک
 ورود 6 ا اک مار کے ےس ید ا ےس نر

 تایل رکن ۳ ےس یکن فرو اساس« سام. راس ین

 مرکل رم ہد عرطیسا بت ددردوم کلر ی دارنا م ایج م نرو کا لدم
 اج ںیم ام ترو یر کل وں م تیا ابا اپ ںیہ گردو بنز

 ممسؤ-ت تادانز هے

۳ 



 م 7

 لاس, لا

 هه
 ت رم

 با

 ۷ ل دعا االس ددزر دا ںیم سار روا ہر سن رر د رم ذ تب یا پرل س

 هم لپ ےس نایب باردا عدد یکی ی اطا اتر بی تتن ی پس تاکی رت
 هدر ےک ت دادم یاس یک ں زای لہ بسی لکن ردت بیر ےس سا ےہ سکے
 ران یکم السا تماس ےک لر ع ےس سا ساب کد رک ب ےہ لدعم یل رکر خام

 لپ تباو ترا جایی حب وی وں یم میم امجد دا
 وخبر تخ ی ر اان نایال ١ت اصناو ل روکے ر بدطم فاصردا جشاد کس ا

 هر اب کما ےس رھپ کی انک و
 تان مر ےک ۸ کلر ےس سیہ اچ ر ب 7 رگ

 رگ ورک لرب ار ددا تعاطف کرا رور ل .تباام و س0

 تک ارض ےہ نی تندر هد ےس ا رد رب ل درب ےس تیفیک ام سا ۔ےج

 ماہی روا اک ات دن ہورکس ل و ہد تکی یا لرل اپ ےنوہ : یم
 ۔ ےہ ابتر نوا )نر

 گردش یت ون یکے لاين ساده ےب ےس ضا ا "کرنا

 قوم روپ تقو یسا شرک رواہ وخ یک رخ کن رکے یر روپ بال
 ےس ےک ےس ےل ( نر کفن ےیل رو ےکر ں مرا تر ا ب اے ب نانا لیہ س

 ا رکس نل ےک ںیہ ےیم رم نون کے تار دار یل ا موم تک
 “اج ےن “لاب ب. لوہا: لرپ ر ادر ےک مر تال کب کس

 تنم سس ذ از کس یش اخ ایک کل و کد ل ںرپ تسدد لو
 چ نرل اس نکا نر ۲ ا ۔هچلیل ک صا ل ارتا مارکیٹ م ےس ید لہ ط زاینی
 ۔ےئ ناخن السا م ےہ یر ت امر کیم ےس و دھار و الربخا هه

 سس کک کس مزه تکست تاب که سی
 شا فایر دا شم اہم ےی ادا ن رت یلاض او مر کس سا کل دع

 ےک ساری ام هی ادا قرتح اض ا ےک ا ںیم گز یش سام رز
 ورک بج یم ؟ ےک اہم ا کن آر ںیہ ےل ےک ینعرپ روا یار کے نا چاک ز ارب
 خاس ےک ل ورک روال رس ان نا سبد لردع اس سير« نو +

۳۱ 



 ا ناس لس
 کری ترحب ۳ تا! کب ےس تا سا ےن یز ما ادای PITA IIA رو

 لپ تایر تام سل فن فی نا ور
 ۰ هجری لای چ ۸ اچ

 PA Af رگ رب ترک رک ےب لازا کر اردا ہ۳

 7 عهد رس رز تردد رم تاشو رعایا

 تنا اتت ن ان یک اردا کاش رولر عار وص ےس ا سارہ لم ن قت
 ارل صاع ےس ےک امر ارب( رھے ن ودنھت ام رعبخ لا ت١ ٹرخ روا ےس

 پے انت نک ترک علا یک ل راج کپی س ںیم لو ےس یس کب
 TAT ے ر ۴ے ےن زرا ےس ییا تیت ل ا س سیپنم

 ےک ر ای الط ےک ی اتنا ےس لا اک رو ۔ مکے کرام ار تم لاک ضا لر ن ںیم

 هی نام رک دا لر قاضی ابر ساک
 وار دلار گول اپ سرا تي نم نره سا
 - لب یه نا ی

 مرلط تی وقف اےس نانا ہو کے س ب تسب کرب سی کت ضلال رم
 ایپ یر ع تالا لدم لے پن یت فہ ت! نج ےل ےل مهیا

 اک ت رہی سلا سن یی اپ یک ےک م کک کم رک
 چسب هل سا تا و رگ عید ارگ تر یم سز
 هر لپ تن ضرب ںی لا سا لرد ےس رص ۷ک ا ہو

 کی کس ےل |اوتهل او وب هک ی وتسلل بق ١وصحظظ املا ےس تالا

 رےہ ود یب سارک ایا لب۱اکٹ اصناد لگردع رکا رب ان ی ترم ترا

 ملا خیس رک

 نر



 ورا رسوم

 قر معرکے ا اکے سس 9 )ترور اطر س اوت کرہ ارپ تنسیم نا
 تزف اسناد لرم 27 ۔ےاپری ربط ۷ك ترور زد تاروں تا ےک

 ےس نر کک لطم م انتم ےک رکا پوک کردم ا هستید ارد
 نک ر کو یخ طعم چرم هد ی رس رت ل ایہہ ت ادن لرم ےب
 ۔ ےس اک ےک م اہک تامار ل دع ے ےک ےس

 ۷ نیروب دات ےس ال لس تار ایف نمسا تسلا و ل و

 ترم هه تان دل هاتون ی اےک ا ےس اکے زر نا ر رتو ب

 نر رکن انا ناصتار لرم کے بلطم سا« ےب ای ںیم عت شاد دان

 ہم یوتن رر کن انا ہو نا یف یھب نم ورکر وار انکی اب اس قتل
 رت لئ کل1 ےس زاھنید ےس ناپ زرد ۱ تاب ی( ا روا ما اب یر ر

S1 ۷سم تما کس یم ےےز ور روا ئابلا لر م ےیابطا ےک کا ےس ٢٢“ 

 ہما ےک اہے یر ڈے ا ن وتم” مکس کک آہ ب ےب ےک زور نر
ONA0 2 کے ن اض او لر ھر لے حدد ںی ےس آری تہ ناب ت! یا گر  

 1 کس اپ یب لر ٹر فان ار لرع ار. یوتلل بت وه هم

 هر تن ابر کر کہ ساب سکته ام تي
 ںی ےارکھش تام لامم ےک ضغ کے نانا 7 شر ررصن ا حا سار ھکا دن ےک

 ان نکے ید عبرت نکس صادر
 ےک ت حر کل رر ےس یگ او ھر غور کو ار ادرک رنک لر دا سرد شکر ا یل
 ۱ . ندا شا علم

eهو ی رام ||  

 بر کزن
 شراب سرن ضش کس اس ره لول هژدرروا ثاسنا»لرع

 کر من پا حرم س عیب ےہ خر یھب وذ اینا للبن و سکو ےس
 یارو ناک د وز شیپ سیم ےنرک ور یک لا ا رکا کاما یا کلا
 لس تا ترم مال اقا ید جلسه

Fr 



 2 نار لس

 DPA ارب ے اہم اکر اب ےس تل گلو اراک رکے س ارب سم

 روا نام هل ےک ی اں باطری لا تر ردا ید اہ کم اکا نر یونی

 پیس ےک پر اب دور بلاو تر ترس رد
 لی رج سا لر تایر ایت رب یاد رکن ضرب سرت
 لپ کس مل ےب ی تاصتاد ‘رع ہد رپ ی تاپ ےسریدا یک
 یر کل کد مل ےک ت رہن ےسم رہ را ضرر او رکس وشراوخ ند یکل کبک
 ۷گ ےل 8 ںی ےرکررم ںرمرا سک LA f جالبی ر کدر ت

 ام شکس ضر. ہی من نج رضوي تاک
 کراں ار انا رد اےک اک یم ارد ا ےئاھکک سیب ثٹرداما ںیم ےس کے زور رک

 ررر ضنا ۷ے زوررکک کس کس یم یس در کر گے یو شیدا ابر ن مم ر اےک

 ۔ ےس سن بہ ںیہن یک ضا اتن کک ا ے ہار
 جانے کے نکا وکی از یم امن

 هم نا ہدعو ےس ناک رر از نا اکو ۴۲
 کک ن اردااکر ا ا رام نکن سن 34 اڑبتہرد رک ترم

 ںی ام هر تر هستم هل سر ترم ین ید درک

 ۱ رو ناصر نار 2 رت نر نیو ےک یک بکر اش کپ

 رے ےک ا س ےل رک یر یک ارم کب ذی ک ان نا الت
 ری ام گرو ایاز نام تمام ےن کروا ےنرکل کپ قالا ہرا اگ

 غخزرر لے نا هرکی دا ےس روا تم یب ےک نا حیف

 - لا لب معاد پررط فال سم ۔ ےس
 دا بز ی سل اور کن ایم رپ لا ا حل رو لا

 "ارش رم هک طلا کشتار مر اراک ا تسلیت ی کد یک ںی بارت سک ۱

 م خست هل



 نار ا
 i“ راس کولر بم عادل رب اپ بم لاک یس یز او ہن یگ

 رم من سام ایراد یر 4 کای کرب تاد کپ اں بارد کرن

 “ےس ںی یس کس ایکس یم تامنولعک یم جمے تب فرم ہد یے
 ادع» کج الف نوار دایر ند کے اس تے رکب لب مر تاب رود

 و را م وإ تم لب ےس رکے ات رب ن مر ساواک

 نمناک رد برش ارپ ےک ےہ روا یک ںی ل رکا یک ےک ۔ گا رم
 دن ای هه السا ری بخدا تک کی الم السا ایک مکے رک ات ب

 کن ت کاو ا این کے س سا ےن رس ےس نل عرع سکے دعوی اک ےک ےک اس

 ےس کمر بس برف کم وکی سط ایک او ےب سہو رک وال السا سر

 < دے ےک الف کت رخت نا اچ حرکت اب نا
 کت قو سا ےنزاودد ےک تیر یو هک اد یکن کج طا
 ge اف مکے تما کک ںیم م انک. ںید رک ول طر ی کج اصپ دو نااود بجحس ب ےاج

 نک ر کل ون الز اب ر ےک( اسل نا هد ین ایکایکہ عد ان

 ہاوس شک اس ضم. “یکم مد ماس ےس یک کس لم مر کد تره لر
 شر ےب | زار ےس حالف کرد رکن لاو نا ےک ند لر اےس ہار ىر اا 4

 ےس ورک اس ےک مزایا رک طب ارگ که ا
 2 ی تاون یک نب سام یب ترخآترص فہ ےس لاس نایاب س بلطم اکی سا

 تعاون ازای لیپ سج یھ این رک یم سعی مم ےس ند یت ںی
 لری لر زن یک. سون فسا یه ےس یس
 هرج کھ تو یا گه زارع تیره تر نر مس ؛ عوف
 - بر طی دن ترخاروا سام دخ ےیا کما ا

 یی م ؛ یدنم تلود ٠ی دامن + حال له زی ار کت سحر یا
 تنے امید ب ےس اس آر کد یس ا؛ ر ا نرالا

 ها رب یل وا رڈا یل بیک کس ارق رط کیک هر تما ال یم
 رن مقیم له کا یر ہد “رہ کیہ ےک ای اس کردا ےس

 س ج ج < حح ج



 ي د م نت نار لاس
 هی ریل یامما ےسم ےس بنک ےک رکو یک نزد یب ںیم تعا”ب تعا یر

 در رپ کز رکن
 لپ درگ یاب ج رکو ر راب ماند ا ریال ر اد نایب دس ۵

 کدو یک لاء اھت و کورو وتا ےن ا ےل ےس روپ کا لر ک
 رر ا یر ن حلر یب ےک الد دا ناسا یر گا ۔ےہاب ار سر رکن ایل ار اکر

 ہرا ےل رسک 1 و مي لای ار ومقح هم نور ےن اردا کیر قح شش

 ا ےہ ل اط ےک ی نقره لو خرد سکه اشک سا
 سهیل رگ ہصاح اتارا بلط نئالسکر کیہ اچار ارب اک کن اا سس ا اد لیپ 2 او
 ل دع ںی ماتتا غروا صکر رحم ےل هازردا رم رک تر ےن را

 رک سام وکی د کک اں تی کک ویگن ےس اپ نماد ام
 ےس تم ام لوس مي لب او اور دق اں سل تو اعم صید بش

 کروا م روا ںوری شما ف الخ ےک السرو کاپ م ایا کوکی وپ نوک ا
 نوسرلالکو تیلف هدا ىلع و ھٹدااوتت دِل از)اکس ا۔ ےس رشک رح) یر خاکے ام رجب تاج

 کے ر ے الد یس وتار و ازا لع ل رت تساوی کر ن ادا ے
 ار نا ںیم ےیسرارتد دیر جدا کر فاصر ام از ےس ساںیم نور انکے ہ ے
 0 دی ےس سمن رخ رکے س یکایک پور ےس دیک ید ام

 درانی اپن کس اردا نیک اتر ید دی تارو ےنایلپاب تیزر دا

 تا کں اف” سل بو رے یہ مار خا ےی ںیم سا ےہ یلریبع ہ اک فی تراش یک
 تہب نباطم ےک ق ا٘م لا راو اکو یراہفروا ےس جیپ قام رک ےک پک

 ردا یک ھاس ےکترپ قم تره هد 1۶ رن ایہ لار ر ت یے لګ ر تک

 ی تدا یت او سمیت تا اب دیو تک
 دات لس. مت زن یر سه مت یر کد که یر

 مد تادن هک
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 ن و رم

 نه کراس هستي سس سه دارو
 لان رب مق مھ زا ایات ےن رو رل ل ورد ادک ن ں ولاد ےۓرااک ا رب نا ید
 ردا: ےک کک یر هر کس هه کتک تک لس! هراس

 هرم اردا ےن طي نادر یم کم لال ا 7 تر لی مرکب اف بارا

 لنآ نیترات یک کروا ںیم نیغ توت دیا کچ ں ہم یہ دب تو سارتر توفر یہ ا
 ےہ ہر ا ںرہ دفا در٤ ار ںرہ سرق رپ ھچک ل امر چم نرمو نالیماکت عام
 عار کد زن سر بلطم ےیل زل | ےن اے طا ر فک

 رو هی جلسه را ری لکه کا ا پارک
 رو یاب ناسا هل رتا ت نیان ایہ مکے یل ترا
 ےس ںیم سا دد یر اہ ںیم تم هک سر دارو هس
 تم کی ایم اکا غ ۔ وراد ندر یکی قره مرکب کت ! سا فدعت رض یگ
 یک میپ ما لف کے س ایک اش فر کت سا نر لند درک
 دار نخی ریش ت اوص ۲ور اب. ین + يهط ب۰ تخت سرای رک

 - بت کسر سس نیر
 ار کس در پ یب رشلا ترم رکن ایب لپا ن ونسوا لکو تسلق ھوا لعد ےس رہ شر یخ

 ےس سا و دم سا ری و ی 2 و تم : اردا زو تس و ےب هک اپ

 تا رپ ینا و یارو اورا ترف ی پار ار یب ےک لام ی ایم اکے کد

 حا ان کن
 لر اب( کرد ئی وتن اا رک پس ںی ر اوادب ب

 < ها یر بمب مسلم باہ التن ساتر مار را هد

 کم اک سکے ا کر ہد یک باردا ےک ا تر سي طب
 تک شک هک انکار وای مس اس ےک رو ۱٣۶ 'ےدااے رپ

 نو نر مال رو مش بک | سر ار
 11 اطم ےس تعا ار وار روم ف کنی نا اس طا یک کن دا را نر شوت

 حاد ٹک بیر بیگ سم نا ظفر عرض ا گرہ تیمم کن کرت

۹ 



 ورد ا

 میا نال

 .e را شرم لاک تاطاعم ےل ۔ےس ماس ائ اد تيم رت اد

 زرد درس ورم سام اتا لب امر س ترا

 لب اسم ا ںیم ترا لاخرو ا مرتد او ںیہ بین لاع ینین یم ںیٹود ن۔ےسر نر رک
 7 چپ از دهن ترور
 گر ضمن نرود سارا الس چسب ایک راے کور رت اس بادروا سک

 “لا یت ہل ک٣ رک ںیم زود نایب ہدزط ۔ ےس ترور یر جنس کر نت رد
 یخ قد کس یم ےىرکر ایتخا طب او هم لعاب
 ہود نب فھکھ یف باس )اکر ب نرتب ںی کب: نر کعب اساں ی تماشا

 بل برو ںی اچ بر بیت کل اعتماے سما ؛ بت رف
 گرد -ل ا زاد سيم تراش اھ مے ایس یم توسل رر وا

 کت اہ ارت نش اعد ات ل رو لر سا ںی بیام نرم
 5 ؛ لب از سا

 رفتن لری رب ام رو روپ ال جلا سکا در هدر نم
 ناری ں پاد د ؛ ںیم ےک میل اب یک ےک هتل ےس راع
 ( یر ا ںیم یہ سروس کر ضم ےن یم وا سیم کل
 لقب اس یک رب فود هلن لرد لان

 ً لا فیکس کرک اک ری امور یم ام ور ےترہگ ےک ام ب باہ اےریررراا

 ددا ےس اکر ایگ لاف ےک سارو | لک ےہ وکر بک ں چپ ں زکال یار د الوب ال
 و تره بام لر تسریع سا
 ره ےس کو لطم ےک ای هر لر. سبب ا۷ت عم ن درو تعض
 لکو تی نم ےس اشر یہا ال ںیہ تن اب لک اساس دور بسال
 ۔ ےس ین اکر کس رگ ترتیب سو ہللا لم



 خش نام

 0 عی اوم ٹو لیوا یباق مے ۳ بی هلن دخل لو

 وین لا عمو | ا ۳2 2

 و و 2 مو ص9 و و م و و ترم م و و و و ور

 یی ۰٠7 و ول

 > 9 و مر 2 و I ° رر

 اخر ووت ضل ال ایسح یر

 ا وج ے و رس مک رہا 8۱ ین الات نهج

۳-۷ 8 

 ۳1 خ ایل تدعاطا چی مکے ما ا هل نظر

 قم بروم ہزرابںگ عن ا

 وید یک کد اھ اکا ےن یک فر ن لو

 نسل کر یلاردا ' یدرمم یک ارد ا « ال نام ارپلرلرس ار کن مر

 زنا اکں ودر کرو ل رب یر اکے س روم ںیم ےہ
 سر ھ٣٢ ۱ ٭م سہ : ی

 لو یر رخ جے ناک درکلخاد یتا
 1 ٗ ۱سس سست سس سس سس

۳۹۹ 



 ا ناف لا
 هم شا م

 ضد یر سکس ور
 ھت ےس

 رای تو اسو تاس

 نایب لا ےس تال کو نو کا ے 27 تفکر کلم نام لک لامر

 دا ۔ ےہایگاکہراشا فر کس یک ب تعالو نایاد مکر ےس ران درب رپ رک
 بل ارث هاب سه سام ےس غلط ب شور ساکن فارس دم لام
 دم لک کا ب کا د مکے ت عا لمر راہ ا نخ جعل
 رز ریه هو JSS داب اہک ےہ کیس بال یک ےس ل ید ترردا لی ا

 روم است نو بت ابر بم عرب الم سیم ںی رک
 لا چت لس مالک باک نر زار
 ےک ارت کس ا یک ی ہو یک ہنسا ےس ایکن یر اص دوم وہ کرد عاھم کب دت اس سدہ
 اج اما ےس ا اہک تماو سارا ۰ اکی کر اصل دعب ےک ا سایر کر اھم کپ ہن رش ڈر عا نابر رای کت راکت اف ںیہ یٗ
 یک ذ رر اکا ےس بناج یکل وفود نا طظ معدل روت تسلط
 دخت ایکن لرل ارگ اصنودوہب وصیت "روا ےس تلع

 ۱ ۔ ےہ ید ترد ب
 ات صخک رر تا ب ۔ ایت ال تعريف دا ۔ ۹۹
 چم وکی تدا ےس سرا اب * نو چپ اب ےب مال
 ت یک پسی ب لر بم دلار هلن بم میدم رد
 مد ےہ اره) ه

۳ 



 لر رک نگه لرد متر رک کت لا کے ہری نوا اٹ
 کر صورت ما رم اب تم تر اور ردا یمڑدہ ابا تب

 کا تالا روف ےل ان بے سی دشا ا 6ک او صریح سلام ح)گی ا لہ

 تارفنو أن د١ اب ےن وہ برمرب مت اوم یلاھبت۔ سم تامااعغم؛ یب یی ےک لانا جر
 ےس تدافنر تراس ہں 4 اں صدر ےک لاا َ ےل ۳2 تی انا جور ےس

 کت امت تدامس . ےس تام رجناکلامعا ےیہکردا ےہ تراعس رول اما ےیا۔ ےہ یکایک
 ےہ ےل اکے رک طار لہ کیی تیا لکی ورک یہ سات بسدا بس ںیم نفس
 ربا تب یم ریل اکر ۔د کد اب ےل ےہایلر اک صاف, ناب
 لن سیل سا ۔ور کور اطنم اکت مما نا د صاف ا یم پت عاد دار اف ےس س

 ءار یت وتشد یورک ےس ومن نکیل ام الا تاطر ناز سنا سا وار تر

 بگم کبد اعتراف » تراس یر

 ماظنمی ناسا لم
 ترم هاب ترم اب کرم هی درب ںیم نا ےس مب ددا

 لات سز ۷ن ا ۔ ا ےک شے ت غ نرش اهن هه نخ مدل رم
 لت رکے ےب یقانر: بجہ سیر یفگم کل وا ےن ارد ادیکا سم ماد
 یکے ںیم ناک کت ییہ کاب ےک اک لغ ڑ ا یلص کی ل ںیم ہبقصلا ایم نر ادا بج
 لا تسد هر هستم ی ری ها یی نوین بیتی هاب
 رب له تم سے کوے عد یل یه رکن را. کت نہر
 تارا ےن نرد ےس ن اط ےک سزا یب ساب دعای لای کوک بٹ کک
 دام هراب حس تی یر کر سان هم اس الکل تمت سایکل تن
 “کم ٹدع یو رکن یہ اب تزعتر کرک ج سب ہداب ید ے الغ دادی

 یحان گی. سب ےک لو هنپش سی ہٹ یک الم اعم اد هک جوک نعم ےک بیا

 ۲-۳ ہہر هل

 ا ےس



 تب ا
 با

 ا ما
 ب

 رم بیل هر یو صادر شب
 تک اد یی کسر ادم نزن روم کلم ےس سس ےن بن یھب
 ۔ےہارپ یر تلای کن ادر لر ت الام ےک ر ل isn رب ۔ ےس 6
 لا نب اپ کت یب ےس نا ےن مال یل تھ ےہ بلے نر یک اف
 لک رسا مت ا بن یار کک ترا ید ے نی تلخ یک
 هر ید یک یم ندا پٹ ایں کرک کی اپ رو قد دددعیکج ملا اتل مکی کش یک
 رب یا بشی ۱ زن لی ہرا زن ھا یب ۰ ےرک اد رر ےس ےک لا رکا جت ای
 1 وراز ۲ ۱ اھت ایکن بام ےس تیا لک اھت سیو تیر ذرت کن هتک

 2 : ابو ےب اع ڈر یکے اف رب ےسر ود ےک ےن کره هم تار اطم لب هناو کتارف دعا
 رم اف ےن اروا اط ےل رار ےک ناک ت لعاب دام یک سس و

 بذر روا 7 گرم ےس درم کار ح اس ےک مر اترے

 شکر رب رتا ےشاہاے بس رار ۷ن ارل بای وہ یا ید ہک ا
 یر د ںی تارو حر ںی ہرا ںی ر ادعت دا یب رد مان ےک لورا رر نا مین کلا

 هه رم هه سین یر نان
 نزن کین آف کرک اطخوکع کم ےن وارق

 رکا ںیم نا تشد اطم ےکر اشرا ےکر مز دو ےن رپ انے یکم ےس ار مر وه ادم بیک کب وم ما
 ترا 5 بس هوار

 ےس عادا دادند ر
 بت ناز نام رپ تشیک کن ارم ےہ دیکر کوک اکل و راز ہداب ںیم ت 77

 انقدر سام تیشہ کن ا نارف دا ےس رکی شب ےس تیشہ یکل درادرم ددا ںوسکر فرم رکن ؛ تنا کوہ ںیہن راف ےن ای ےک تارت ات ےل ل متا
 نور

 مته کر ما قفل زب يويط عمق ای
Rn 



 .۰ / 7 نسل ایه
۰ 

 متن دی را ار رنک نم رانا وا تک نارنج سرا یر

 رد جز و برا يک ی برپا هر هچس هاب ب
 بجا ی سعود نر لنز تار. سلب دا ۳
 لگد مد. چم ج ل والت ں یب تارولل عکس ا تک ںی انیس نیز یر٣ ترض
 د ت ترم سيم لس ںیہ تارک ل خم کس ا ےم یک سوم اع سم نانی کں وہی
 بج ؛ یک یہ رو و ےس یو تر طح ی کہ و لع ےا تن بہہ د ا نن نب شرا ےس

 ہراب نہ ےن اد نیک یک اند بہ ےس ی یت ترص سیا ارم ترم ےس ںی ہت ام
 عم ےن سیارہ ےس ںیم نا ابی شع ینا مکس لا اوج خا ای ایانب بینر کر کری کرانا
 ےک ن رار کن ا غرا کی آوا یکی داد ار ےب و عنصر لاری ضعف تار

 ۔ ےس یب دات یک

 ما تم
 یا مي تک ۲ راز هداب باطتب ولا لر 2م امےدیت ںیم ہلکا را« ۳۸

 ال رقم شرق ه رگ فب بس ای ےس اس تشکیتد اهدا تیتر درک شف
 رہ وار هد را الم رس مدد یی سم 2 1ےس سی ےب رت قو یکی ع

 لر تا تسریع ما بیک کد کر کو رار ره سام نر نداره ںیم قد
 203 نم تراک تیا سہرا ۱تا, نالود ضرر .گه سدعد 7 ترفند رت

 اسد و ا ا ر اک ےہ ےک اہ دارا یری یہ اف

 هزار مع را ےہ را 3 2 نام س رو ا ےک اس هارد تنم لات

 کسر ار ےک ں رول یم اہم د r 27 ےک لگد تی ای لایتدرککروا

 هل ب فئار کک ےس ر ردا لر رارا ےک ں ولد ےک ہت وو ےسازسر ہا

 هر هجسازف نوش نرف ات معردجتس کے یل ےک کک کا تعا لا تع
 لس دب ےس 7 سو ترخیص نان ہوا ےہ یک ات فرد ست یخ لو دعب

 یش م فراعم ھم مال تام ٰ

۳۹۳ 



 منشا نل
 تیوب سل ھر کر ارد نک کس یخ ناس ےس درب کا یس اما
 ؛ ےرہ رپ لصاع تمااعل اد تقرر ق سکے شرک نس ںیم ناس ےمام کر پ تما یکے کک

 رر یک داد نایت ا الط ا یل کا ؛ ےک! کک تان اک لام لام رکے اب
 ہاکی کہے سرب تردد با« سر بیر انریکه کا ید کئ انی
 مهسا ےس پل رکں ام سنگ هد کوتاه ید
 نر سی تکرار دا کسر تور کی ابهر
 نکا( یک رک بلا ناو لا ندر ےس اج چ ت هنر ںیہن زر تر 1
 یم ےس رهبر بیتی سعي دہ ےہ رک تستی راہ چرب
 اک کک رک ا اب ےس ناف سد تب ت م اکی لا تیک ےک ار
 ۔ ےس ید ےن یسزار ےہ ےس طا ےک ترصد مغو ؛ تردد مث رطاعا رب نایمرد سرد نرلکی بیش یا تیز ملات لار

 770020 یرابت وہ ماس شام سنا هک تره لک
 هی ور مشت دا نو تن عرکں کن ولو شا ۰ نوید
 . لرب اسد ت دت ریپ ید
 : ںی ے از 707

 7 ےس رر تصر لاد ا لار یر ب تطافح کرب تیر

 ها رب هی ےک ترن. ا تاق ر تی یک ا کی رز یا نی لار

 وا مکیب رر رک ا ےل اہ ےب رر ےک تر لو تر
 ۔ ےکرسر کیپ نازک

 پا تررنو ط هلو, ے بلطم اکے رپ زن اس هک اروا تیم اف لام
 ۲ ےس ارپ راس ےک ل ودب ےلہر لے دد روا تر صل

 زوار تاند لقب
 ۔ ےاٴل ار نا شر کد لک کردا ھر منا وک ام ےم مان ۔۹

۳٣ 



 ر 1 ناسا

 لڑ رح ط رج بس عهد ر یب ےک یم تادفد نا ےہ لیا لت اف دیک اس
 تین رگ ا یب یم نیب ےک کوا عرط یس ےہ الس تما عد یدایڈب ںیم قاشیم ےک

 ےس ںیرٹ کل مع رصود یھی سکود ےہ امہ اکس ا ںیم نیدد راہب ےس نیر تک” یل صام ٠
 نل سا یت ہی ںیم ماکی کن اش یکی نہ یز ام مے ار ماک اک نب را ماک کم
 دندان, هد کارا تکی تیز هر بم یاب

 نا هارد انے رام اھ ترو نک لکل اما ےکیگ کردا کب
 کاتب رپ نی ا ار رم ¢ زر زوکه سرا تستر دا هک مپ رپ ز

 کرد را ار سراج ل ساکت الم ریتوکے سجے یبہ رک“ ارپ ناز اد لاک
 د نار سیل اغ زا ےب ےس ںی سادا یک ل زر نخ ار روم هح تیر وا تسرو | تربت

 رام .ے سرچ ترس تستر لی کز ےگ ایف عل اطم اک نس
 ےا رپ ترہک یارو ا تیدوبمی کش اددا ود ورک نا ںی نان ارا ےہ ہال المپ ےک انا
 رم پے اک امام ترصذ ےس ا کرایتخ لن کز ام لپ چت نیل رم نقی
 که سما عید مرگ )نیو بل رک یخ نک ےس ہم یو و نا ہد کلب
 کا ےہ چل کر قخا لک کر امن یم جراخ وج ےہ تی یھ ما تیفیک یل نایب

 گور نشر لپ »هر طناب جراید زا اید ناز لا
 تیم یر کس ا ری ذات ا یا اکل رار فو ےک ں م نابم ۔ ےس یک برد

 تیبا. یا کس اد ہا ےس سی رکعت دز کن زلات پا
 کام ر بر ز کت لفمف و بت یکرش یتا رب د ر21 ارگ روا سے ادا سب مایا یک

 2 لانا وہ ےس یب و تشل ارا ے سام ے تیزر ےک ں وی کے یب

 کر امت ےک کو د کای کا تکریم لد چ کپ یل دم
 131 رو ترحب الٍ تفر ص نیش ےس رن ود دوا ےہ یک رم اور گل رخ یھب

 تی اکا شه هر ها درس یا سرم تو سا ےسہاد

 ۔ سم ےیس نکات ارگ یکے نا رس یم ےس ےک
 لرز ود ید یک ل سم

 یی تاماتم ےس د له نر لار فر فر یر ود یں ام
 )کا کا ۰



 می نص لام

 ےک نمک - ےس اکا مکر ےس رد یہ کیر ت مام سد مامم دلی گم تیر اردا

 ےس رکا کرا لامع ود ترمب ےن ایر ت ات تک ن سرا

 نره سرچ له سر تعمیم بچه رسرسدکزا ا
 ۔ ے7ا فرد ےک

 5 زکلروت او ةولصدا اوماق رر تاحلاصلاولم و اونم نزلا ن
 ا6ی ید لخاروا لا ےس ۱ تب هزار اس الزر واز ا کام

 اف سا ں وبل نایب ام اہ یمن قر - ےس یک ورن یر ےک ےن نیک یرایم درد
 ۶ ےہ ےک و الزر و ازا فرمریب ےن ین شب ےل کنن دم یر ایم

 زم باک تلے ہر ا. کس یر کک یکم کس کی یر کد ہے اجر پ ںویک شما
 ای مکی اتر ار کس پت اوس ےس سا ہو کس اکے یکر و ےس ایکں ہر دال ےن سا

 ےن امر عر یارک تولد سم دا سا کند لر مڑ دا زان

 ١ٹ: سا ےس ار ید و تداخل تفکر نو تیپ برگ
 لی رر اکی ڑ این ےہ ےس تین اما ےرسو درکار سین یت ! ہا لوکی لاو

 ار نت زکر وا 7 ت و (ضدرروا کند نر سوپ "تب اوت تایر ؟ےہ

 سي گرب سایر کناری متر لو نی اکا - سا یر هتل رپ
 رب نت رسد ۱ ےل ےس ق وتت ےک را اعم کک ل نا 7

 لات ن انا رے چ ما ۷تا لا للص ارو کدی کن رد yr ےک ےک ن رق ں وہ نب

 تشکر وا کر نا ےہ مع وہی ارب ہر۶ ےس ں رنو قو ےے ں ودب ےک اروا ن رعت

 ال رز رک نایک تااص سند نا سرب نایب له تنفس نر
 2 م! ےک د ںیہ نر ت اد کوا یت اکرام یم ھچبم ےن کرک تستر دارم

 ےس چپ حج گر ےہ ادا رخت ره سا۔گگے اجل و قرتتےھص
 عن گن هو کن نلم ی ےس سر ایدر کوایک اکر ےن جس حطعی سا١ ےہ اتر یا
 رکی دون اک میلا ارب لر ور روا نر ےل صو ارگ قره

 هر رار ابار ا ےس بے دم ناصر لا فرد ا یے رل رعے

 ۔ کے اپ نچ سرکار تب کلا
۳۹ 



 ّح 1 نص ا

 لب ناف انب
 ےس ر ناب ارب وار ن ین سا ناب ولرم گری رک سد هی نام
 لین ال سر جار ضر يک دا یھب اکں و راد رب کلاله

 گر به سنا رک سیب جو له لر کد نبرد ژانر اد ناب
 هم ها نا ار سرم ترفعه د رکی اھ کال تکو سارو اھت اب دم سال ناب اس هبا

 سس غ۱عہراش ؛ ںیم س١ کیل ےس ہراش؛ ترس ایب ۱ مامکے اف ےآ دعب ےک سوم تیر و
 سا صرف ےس ارب اس هک تا ناف تار کوک نے فا سر رعب لسص
 لار ےب یک تصحب ردا ےس ی ب ںیہ طش فاصردا حٹئاد ںیم تاررآت اب ےس اب
 ےس ید ینا

 هو لر نبی < هه ترور مس تب ي
 تاب کن افرا اب عررلطر نا تسیچس »۱! تایی مر 317

 سو است یر پ تیورش یشن کج تی ساره د
 ۱ اش مس لج تر۶ اوس ران خر زی سا

 ۰ نا ار 1

 مھ وتر نع ںیہ داتا لا نر کنش کم فکس ھند یک کن ص ۰.3۰

 سه ناف اس نر ام سیکس یم ےک کلم ساز ھم ںیم ےگ ظافل ےک
 لار کول ےس درم گم یک یب بی دادا بیداری ےک زوی کوں کرس یس

 کر لر باشی. یاب لار ناسا سد هک
 بوشنموا اغ تاغ منا ےس دانا چکی وت دن ےب ےن
 ادم یر رد ملاک کت قد متر لا کد لا ت
 اا ب لطم ےن رز نصرا ییز وت کل ولو امریکا کبک دز
 ( كرار و ام کل وک سنا تا یر ورد یکن ا ںیم ہکلاقم ےک رتو رک یس

 دوس اب( هتک لب ٹو رد ا ےہ کے ترک وب ترس ی بلطم
Pak 



 7 a نالا

 ۔ورود 72 4 اپ ام ےس مکر 4 روز نو اعم رک 1 7 انے یا

 تراک اب ےل کچ حیا ا سرکہ یک ووتر نعلم روت ا ےن یکن اار ںولزشی
 مب کے کرد یکں ولوت ںیم سج ےہ ںیہن تر لکل ن اھ ےس ۔ےسہ لار اندام کت اح
 نر بہ نا ےک دعب ےک سوم ترنم لت چرکس سز مالس الا ا من لرکردا

 َ ےک و ر راس ار بس ات رد هم تریلر مور

 نت
 شوای با کر ال چ اند نص کرک کا ےس ہلدی کن ی۵ا

 ےب کن درب چ گر ہدد 7م ےس سا ۔ ےہ عالم یکن وس لان ے ۔ ےس ایر کد اک حت

 نزد رو لذا ی بک اکو اک کر .ےتاب یکے رخ ی
 ےک الخ یرززمنا هی کن رام ےس لاس ےک اع و ایر رو ا یر ی ن د کے سر رفق متر

 او کے تو ےس نجی ںایرا ڈر یلا یھب ہدالع کنی زره سیب یادم یتا اس
 لاو عروس یر ات ی فا بیک کرہ کے ام قو ؛ ے اج عایکا کت ابلاط روا
 سر معنا چت پیر که رب ےگ آر وا ےس ےک ےن کار ولرکی ران
 رپ نم ییا کل کوا f شر راس 7۴ نصر ےک کس 7 رل ہر ار ےس ہر از ےہ

 مر سرب سیب ین گن اب رگ زر بلا نی سهم
 نط یا ںیم تہ ۔ ےس السر لر پلاس یک ب ا نونا اس اب ںی م ای ابا سیم لاع یکم

 ۔ ےہ یکسر
 تاباطم یا ےس ید ناملس یی ید ته کوا ہر یت کل ا کار مس ےہ ا

 “می بلطم اس سا .ےس ار یتا نح ں ی ٹلوو یک ایک باردا بر ںی ورکس ےس
 کا لرب بح پل اتر یر اد مرد ١ گرمیک یکے رخ اوم تاساص یتالمنا ےک کول کرس

 ےس لام نت هو شم تل یل ر ںویرصام ےن ر لارا صز ۷ ترصنرو !تطافح

 اک نر اش کی کہہ زاجم کت بلا تموحی مل ر ےس دری کہو سارد۱اعے تاج نب ات
 رپ لورا لا امن کد نم ےک نیو رد ا لور ورتم کن وار شر ادا او بیخ ہد کل رب کس سا
 - كلررا

 ۳ همه



 ےل غ کیا چپس اک انکل یز روا نیم رخ وک یک نا ا دن
 اف نصف 'ر ےس نیک سز ا یر ےس را ارم

 بس تار کرو کت اباط نا تعا دف پس ساک ز
 نر ےک ےس کتب س رد یه رد سد دز نو

 ؛ شا
 رل ںیم تیا یکن و ےک اردا 2 ےس ١دار ےس ےن یھڈ رکا رام

 ل یو یدک دیس پد رنک

 ۰ ےایلرک رش ےل رکے یک ےک یا لب ےب رت وا مکے اج

 که ساب رخ تار کس! ناب ید کک و
 ےس تب لک خس ےل ا یر یم کرک
 شد ترسم 2 رکاب شی

 "لاردا برر برم تر دا ور تہ تنش ودا

 ور ےس لا تاص

 م و ہک
 ںی سڑک ایکس وا سا
 7 لم او یر تا اب در یر لودر ناب یا رر دی ء۵

 بجج عل :وکںس تاج ہد وں وہب ہد )بای یگ ہم سر یر یے نج
 هرز ست به گر هد ر

 دا سر اوره نام برتر دا درس
 رپ تند غ نایک ام کے ےب بلس ۔ ۷راد اھو ردا ل ایک ےب ت ایس ےس

 لرزه تان ا خر هر راد » ها سر یک ےن ر رک

 ےنرکٹ مای نایاب تے ےک جمال 0

 2 لام ےکت ارم لر هیت سارا آي بلور هک

 مس نیس راواف | هل

 سس پس سل سس سس



 ی ۰ ناتمام

 تم زر اد دا توس تی شان اش رم تا ےب رے اط ےک
SEیب تیک لرد را ےک عاص ا ککے د  

 ےل ضن ےل لاق لا رپ ور | را يا £ ۳ ر رک بم ےک لاک

 تام ساسان سر بک اس باح ےک ارل اروا از ہمارا ے نا

 رگ ےل وت لا ںی ےیل باس وں یش دا یز جیک ار رگ دارد
 0907 جے ںی

 یت نی نر لوہا تہ اککں درک مارو ںیہ کم کے ہیڈ ںیم رخ
 لب تله رپ کت خرد تن ںامہ ےک ولد سکه کد زا
 ما ںیم ترخآم خر نیز دو مزا داف ےس قم سا کے ایاز کدی

 یوم 0

 ےب دم ےس ہک
َ7 6 ۱  

 طب شب مای خاب ہد اگے با رسم قریب رپ - ۳
 رپ ت اخو رغ روا اوہ  تباثراراتد یر وت و

 تاب هرکس ایم ار اسم ۷ تاسرد ایما نس ہوکہ ول رپ نرم

 زن ے ہد سرگرم میکس وک نج ےس لم: ینہ ۴ے کام ںیم سے کس کے س
 ی لیہ ںی نا راکم ےس اد نا یکن ا نال ئایارب ںورفیپ و کر
 هرکی کب ےس لنک الف یکن یم تقی فی ف یہ و یخ لا

 کیل درک امطم) ایمر اش افو روا تمعاط یاد ےس جم بلد و باقر وا لاو نا ادرل مرا

 جانا ۔ےیم کافر رورد لوکی سکہ کی زرد فالخی کر مع بکس کار کن م نیم ےن لم ما یب
 ۱ ہک ںیم ےس نایب ںج ت آیا اوہ رج ۲لر
 هه هه تیر سس (ل یاس اش را لا

 فاخر ار سرر هل بز لا باله اذا روکے ب نانا کے ای ان

 بفم فا ےہ و اض ۔ںیہ تااوگر روا تادخ؛ ںیم ںیہ اوت ںیم ںی فرد: ںیم

 ات سی ےب ےہ ا مس یش دخل د
۳۰ 



 بگ 0 نم

 یجب و و ےس چن دز ارس ذط تراز نر« هال تسلط ید. رم
 رخت اساس هال و ر ےک ذو نادا چ 1 رگ 2 ےس تعا ہہ ب اجور

 اء الھپ فط درا ےک ن اض ید: نام سرچ سی ایڈ لار کا
 ترا یر یاس اه کلاس نت لا رک اردا نیٹ کے س سا ےب
 مع شرب سا تو لی روزی نیا ناش۱- سر پلاس نخ د خاش تیز ےس

 ار زره ناض ارس کل ہاں ہر تن نزار کیا تد کیپ تا
 لیتو مکی ا وپ ف اصلا ام ےس روتا یک کا ںی جن امکسانب سل یھب تم ار ای رک
 ےس سا ۔ےہ ا نزاوک سی تاج رد تاب رنج ےدناسم ےک سا( سا ادا کف لم دا

 کک ا ا اک ا ۰ وب ےس ا ےک ب ص اتع ی لور یوا بس
 روا یکی کر کاتا ید را سال ع بس ترو ارل کہا کب س ناد ارب طرح تاعر

 اھت ا نانا بہ. ےن TA خاص ےک س شرم رود فال ںی یگ من 3

 ہد نیکی ر ا ددی تیا یوکے ںیم سکو لھپ ف قے کت قصز ےس حرا روا

 رک طس اح سا سب عاد ےک سا سبا یک کے س ںی ں رتب طل ع  ترد ک1ی کوک س ںی
 هرگاه هراز باب هد ہو ناسا نور روال ور ترسهد تا

 وک رکا کک تیا و ا و ا رے ¬
 2 رگ نر ارا له ز ار کک رک اب ید رر ےس ےل ا ا اروا تس اک

 لاین ےب ا درع توانا )۳ ین اصن تبع اس کنج اسد ے جر اررا

 امتی قر انکی سو هد ون بیعت نمد یک کن ا م
 طو تند ۔ںی سی ترس خط سه اد ریو خام ر ےن ےک ناسا وج »و

 ےک ها لر قلا ی لی بیک نر ا
 روا راس هل دا نر ما کمر را رز اس کاور تام امت

 ںاردا ۔اھر 4 ےہ زان را اکا انا رج املا ما هه کس

 کارتن اا نایب بص ہل اط کہ ار یس ترف انا ۔ ےس ید ورط تام ےل ےک اک
 هاچ نار کمی اف: زار لا فرم فرط کس ا ےس یف ےےنرکر یوم کہا اش
 ۰ ںی اھت تسام ار رکن فا رک ےک اد ر ےل یک لور ےل ۳

 لی تر قفل ور لمس رس درک زس
۳+۰ 



 الگ ڈشسس mr ےہ 4 نر زام

 یسک نا کلم هاب فک زرد رک گن
 هری سرا چرم روا بای یم ترنآردا تسار ناب دال یک ار هوس

 ۳ هدابم “ےل لع ال یم ترخأر دا ےس 77 در لغ ااغ ں اب

 ے امت کنی یک یارک کدی ےن ںوبیڈسلم ندا عجب سنن دور
 نارا ےک از اض لکل د ہال ل اھو ےس راب لی کت رکا اسد
 بب کس یہ س ا اک غرر ےک ناش اک یہ چ ےس تا یا ہو ج نا یر طف 1

 ایکو ید ںی بارہ کک رھپ ؛ ےئاج ےاہہرپ جر 1ےس زد ذ اد نس انا کیا
 تا“ املا ےس نارا ےس لولد د ر رر !ۓلھکن طلا سد سل ید رس ض۱

 ےک رل نار وب ید ےہ ی لیہ رب تس سم “ی اب لصار در الا شم اراک

 فرط طبس هرگز رد در خم عام هر
 کارد تب لس ار اس هو بجا ےس اج یی کے ل وا ےس

 ترابی فالف ای یک درو ا اصل هر اس کنج قید رس یاد 2

 اہل تم فلاطف عارف لشکر لا کت وب دا درک ور

 تر اد ےس وو مست نو ۔ ےس یک زم لیس ارد سج .چ قد ون
 یا جم لار ی درد زی ہو حس ی کند جنگ سو
 تار سارا ےس رب ںیم شور لاو ےس اتو توش ۲۲با نر بج نلم

 ےسل ےردد ےئل کل اے رس چھپ مات ےک اک کد وک ا د نایب انار شک
ُ۹ 

 تقريبا اي کر بن یر
 نق کن ویی تک ارا چ رپ ترنم رود بکر چی
 نا اہک منت رب ارم رگل یاس لرد لر یک دد کک
 هک فطر تا تیپ خب یر کر
 ےہ ھا یب ےئاس

 نارنج هک

^r 



 ےک تل

 ته نعرا نوی

 ق م ایل کام انا یس ملن لا او

 تجسس او مع

 او ااو سف م ھاي وان نخی رص ان اول

 و مقاول ءاضغملاو خوا نىلا اتباع ب
 ےس و سم و وو

 2 نوعنصیاوب 6 امی رام توپ

 ناروا اداب لوک ے ترا یک

 ےس لکی مهمه ی لاد یی لولد ےک
 ا یاد دی یکن ا ھی چپ یو ا و سا

 یک یک ای فا رب شو متا

 a2 ےہ اکا ےس ت ي
 ا



 اج 5ک نام

 را هو رد 0 “ںی سہہ ےیل

 اص گود هرکی را ن
 ۷ ی ارت سم یک نا ےن ا

 را ا ٹیک اکی
 توا نایمرد ےک نا ہی ےس کک ت ما ےن از

 هر هک نا اردا گر 7 1 سٹروا

 ” گےر اگ رکن

 e رے و

 “2ا ےک میس بایت کا ای نر لک ام ای رس لر ید تی مب
 ود یکے غر کل واعر ا ےک واو رر وا . ےس کر رب ناب راد ادرک ن ںی

 رر سا انا دیو یر اغار کک ےس ءباطم ںیم ےن آ ٹکر رھپ

 هراس ای کت رکن الا ےک ر راھ ود ےۓ ام نج هد رک رم یک ا ددا ےس

 1< ٣ت یکزز ی ا یکے چم مدا الر ہک ےب اکے سرکہ ت کں زالو رقم
 71 11 ا نا یکجا و ایکے ن کر اسیا وو وہی رہ ایک اوم یہ و رس اس ےک ہک یک سم

 کر ونال نسر گرند بس یر تا اب
 ام ےس س ارب س یہ رام ا ںیہ ےس تیک کت شرم کا

^f 



 مت ہرا ناصر
۲ 

 نور ایر ام ہد ت اس ےک ن ایپ ےس نور دا لک اس
 ءںواز چک ام کل ا اکہ سہ بلغم و ایران درب کرہ ر تی بد اکی رک ایکے

 گر ایک ںی متر دا سارہ ہک + هر ی فلک سر کرد نزاع
 اکل ام ا ےب رد ا ےہ تداعس یی اکل امعا جیا . ےہ تیا ایپاکت شو توام
 اللھ وارڈ اڑ ید اکی ںی روا پش شفا سا هلو مر تداس ۰ تم شوت

 - لب سرب ںی انار ار سا فالخخر ےک

 تی کد ےن ادیان نوع ران اےک ےس ہد یک کس ناال
 تک یی اے ع مر ی دارد یر کنی ںی کر ابا ردا رر ط م ےک ن حا ؛ ید لار

 ےس EY م
 طنن مهتاب هضم امف ورک کر کل راد ےن اردا ساو کیچیر ور رکنا ےس

 "علف ایم ادور سیا روا هک بس اکے رہ ن طے اف اف
 ته بساق مهبتادحج فال سا ان مکان رکب مپ بجساک
 دلی گی کف ریل ا

 لاردا ید لاو تندر نا هست که ہ 1 اہ ہہی کی دادن تسناس سش ےس مسا ےک فل رن ا ر و

 گر فر و تزرع یک یم س جو کس سا رک اھم خام ےس قی کی اھل ی کیم نراد

 ار یر اکع» زن اس هک و لڑ سا کس سا ہو ںیم تررصع یکے یش رت ہربامم . ےس نٹنب
 درد ہر ار٠ در هارد هر ار ری سکس ج تدابیر اکو سا هعس

 گو رب تی اهن سرد ےکس ا رگے ہی ہد بر هما طی

 رہی ب بهر ل اور ررر تب ل درد ا ےس ی ارپ مم ےس نماض کی کلم

 ےس رپ ررط ےک یم ےکل مع من کد کس تاچ
 لایت لا برض کس س١ ےس سو سس ؛ عام ےک تنسءر مم یک نا ؛ ےس یک حر

 ۔ ےس ۴ذ فری پا
 ےہ ایج دا ےہایکن ای ورکپاکت ایم نیر کلام اسد ی نر

 ےس تیلرتس فحش رابدراک اک ید قح نافم” سایقلا ںیم طا دام :یلومھحاکےتلودو لام ہک

 مالعا غدانا ہے

 کہہ ہہ ہہہجچچ خمس ا ج
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 هراب لار, لا

 سي مد سرد یک لاری یب ےک یمواز اے یمالف ا ی اور ےب

 لار گر ادب ے نام ام رکات ایا مرا تاظار داوات کت رر ما

 ها کا تک ج ناش کت روا لاوس ِتژنکروا مع: ییزاس لیتر یر
 قنبری لر سیم ناب ز۶ ترا - رام هل ترانس
 لوس توات ۔ںپ هتک سعد اد تیار اوادس ںیہ سک یی اروا ہما

 یک ارب ترم یک سن ار وا 2 تیا لطم وکی م یس یکی ریز خا ےس تیھنرا ےنر
 ٠ ےس یک یاب شغل یس ےک ترامت

 هوس دش | ور 2اا یھ _ھ ار اور یپ نم کب ولف تف

 تکی ےس راک ںی عر یکن ورتب ہو کو ر تکل و ےہ رد ا ےک ا

 مرا تر رک يک, هاب ےس یک کی تا تلاع قال یکں دو ینی
 وزگم اا۔ ےہاھکرت دست ےن نما اک ت اع یس کن ا کرم مدعو سکیم نو داد: یک
 تیم .زیماکہشم تنصیب نزر نمي قم ےن و سکا
 ےن س٠ آر کرار ب ںیم لکت و اں لو ےس یک ھوا ےن لام
 ۰ امکت  یڑز سا ےکر کن ےس فکر ن ۱ ترط لور ارد ر رپ نیل بب ےل د تحن

 را کا ۱9-۱۳ ضرر کت سم رد تن ا یوم بس لا ۳-۵ ستم

 ۲-۱۵ نوش رز شد کب ضخیم او ےنیل ےل ےک ند کرک سا نباطم ےک لد کت

 ںی ۱

 بلوں یم یل مز ال
 لی مالی ساب سل و قوم ےن آر کالی ۔ن ۵

 کا ںیم کیدعد نرق ماس بس رب کے لت ںیم توا سب ؛ ںی لانا ےک سا یھب
 دوس دو هه ار ان کر کں ویٗاسیع نیبروب سدہ لک ا ت ررر ےک ت کس جم ںی
 ےسرم کت و است یک ولد ےس نا یی رک یس اردا ےس ل تان ہرن کی تار

 7 ۷م اکے کما ےس و کیک کل د نانا ںیم سج اھتم ایا ۔ےس یدرپ دنا ک

 a عشاان هل



 م 1 نسیم

 هم کوک ت دا کے بلطم+ سم نت ان یس اڑ لو ری را

 شب ارم رک 1 لک ںیہ ب ھی ید ت ل ناس رر کے یجب ( راس
 ےندرہم فل ر .ےس یب کی ھب فر یم تامل ان ےک ا کیس ےس نام ےک
 مالک درب رمز ایا ےس مر سم ےن سم یو ناسا کن لک نکن

 گر رار وا لب اش پا را باک یی کے ٹکٹ حاط ایک شراب نکے یہ یاب توامشر لک

 لا یے کت ا کے ستارہ يا بم کٹ یبا یک ای تتل ۷نا
 درر اھ بلاط لسا کے سدا آر کے س تر یا ےہ تا سجی لا باپ
 هم | ساب ےس رح ف یارک سا نب حی سکس ےہ اپ اب تابه
 ره تفت رکان ورک رط بر لب نه تفت کپ یسک
 لک عدی ۔ںیہ یک یر گن نود یر لس لک ترا
 ان هتل تم رخ نرمی رد | لات ےل فط یو کر ر حر یک
 گرا تر لرد هر نساجی بیت اسکن سن
 ) افماسا چسان ام نرم سا ار رد اهل مچ وب ی تم تم

 إ ےس اب

 فان کرا اک نور قلعے تار
 نم ےک وی ہو تکی یا ما یک کی رکی دب رکا یم ذ ےکڑوپ سر دا ھ۷

 کیلے دددردارو کن ازلارخا ین مر جم ےک ما ها ےس ستی نا را ی

 هر بسم رکن یی نو طرف پر مجرب کند کذب
 تم لس لا تب دید تی بارد اد رکی دت ید ہد اک ں یم رک
 بیر با اح ترک لر نر چپ اردک بکند یلص
 بنت اقروا تروم م ی در نه نر تر یکر مع عل رے دم ےک یم

 سی ےس تمل یب فنا اردو مالک فر. یر يزد رک دن
 رب هر فضل لو بکس دا یک ےس تبار ر ا

 رت گروپ تل د .. .. . ۰ تمل ی بج تیر ٛ>
Pmt 



 نم میں ولود مر دام حدس ادوار تیام هشت تے تمار و

 ۱ رس
 ال لنت نمرات رک چادر باد يک ام ًاظح اوش سم لس

 کی باطم ات اروا بسوار تاروت ےس اور ا یخ اف ها نا مک
 ریبن سا کک سم تزععم تا گل صارد ٠ لر تست ارد

 ات رز ی ول ملکی سی هد لک ار رک
 گر تن ندد نرو ل تس ام رک ,ir) مک ا لاک کا رک

 ےس ی کرک اےک م ٣ با مت هم
 ۵ ہی مر قت کس سا وکی گدی سکک ن ی

 - ںیم ںیم یس ایم لالا کا

 دور سد ای ےس جر ۷کر نرم ل کک با ےس ترد س اردا

 - اه نیک نم
 ار رپ برر وب هرو لوط ےک تود کے ےلد ےل ےل برس اف

 اہک نک سہ یب ےک ن راند وعر کت امص ا لر يک
 یر سیب هی یک برم مر ےک ل ومب ہد ںی یم تہب کت اراک
 ٤ ردا ےک ہر ےک ہر اترے ب ےس تارون ل سا س راک 9
 لصرس اکا رس نا انک کے رب تلخ ےل ےہ لس ےل 2 ےہ رک

 لاتا ٹ ک1 اک تادرقح رح س )ےس ی ارا ام یکن اکر تردا ن یھب تلر ا ےس تنا یک
 یا رگ سوز کیلا ب کرک ساو ساب نبی کما نوا هک
 شم مرمر لر لا دو بدع ېس از هلو او مانا ت 0

 بل کا نزن ود نص ۔ ےس ایل یم نم ےک لعل روک این ےس الگ پے
 ارگ رپ رص یے ت ارو ےس ں وہ ۱کہ ےک داب نان طه نم
 . دا زاد بس تتل صا کر اطرد ا لذا ےک رد اں یمنی دی

 م دال ن تا هل



 ا نار لام

 “کے ود کن سین عام لرکں ای رپ عا رک یب ت تی کس می تر سما ےس
 لو ناف ترم کین ترک نم یف وت و) ےس ےک سار
 رپ عار صح ر لت اراک ترک اپن رر ردت ن کک اب سا هد هه ی اج ام ےس
 ا تک ککے ان کیم ام انا نکی سا تار اچ آنا . اپ
 ا لا لب بجے سیر تار ما ٠ےہ سض تب رم کر ارا ی اورا

 جام تا بم کن را ارد, رک
 تاون ہر !دد سرش 77 شرم ےتمع 2 ید زاهد بیمه ےسو یر

 نر تر | ادرک ش ا ر7 ر تار ير اس یب ن ےس اررا یورک

 عمر سايز يا دبے آه کپ ناین اط ےس ورت
 ا او ےک ام اخاوشا و ےک لاس ۳ نالم ال اسب. یر عادا نت

 زز رک یا ۷ لا باک درس کا دادا ادرک یہ نر قر کب انکا نعم ایا وت دا
 تار... یر نین باک نم من هود رک سازش یه رد نا رو

 رپ و
 ردا ل کم وع ریس س زت روتر دص درک عو ںیم ےک ارن یارک

 یو رپ ایر. سی تسهيلات ےڑلھپ نیل سی تا ںیم ےس ےک
 هډ تاب کن لا مهراب نونا انن وفرج کد نرب ی ےک ےک ر الق

 ۔ ېی اک رپ سالاد 2 نایاب تسرق م اردا تیک
 می اگ لیلا تی ہے ےہ کم اب ت! ی کا ںیم اض روا نار ل ید الا

 ہک جید ےہ در مکر رد ا ےہ رقم صح کیاکہ زررتکل رادوہیم بت آہ کے ےس دعب
 ۔ ںیہ تا ا اء تال حس؛ تار صن ےک: یھع ںیہ سرد ا ےہ کرت
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 بس خیر کن دو
 انا ےس ےس نی کر ہر تو هک تا سک شیک روا ۵ل ۲

 دا چیست روا يا کر ۔ سیا سم یا

 ںیہ ےس رپ نلطم پ آب برز ورکردا ی زاغد يسکد ی کی هرس« گه سم
 سس
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 مو یہ

 هر ۱ نما ام

 “ںی ےک رپ فاد ںی اساور مدس ر رک یب ںیہن یکے ڈر ون
 - له لغف هی سفت تره حس شف اینو ست ار

 ميل تار ایل نهج ی هل مسير
 بلاک لرم اخ ین ت یکں ریدہب نا کرکے ےب بدطم ںی ےیل رام تسال کل ای روا
 پسرا و
 ًڑررا تالعادم ید ٠ ےہ ل اس ناسا یک اھم کر ار رپ تاتو میشد نایب هنر

 اا ےس نر ںی ام یر بو سلاف یسک انب تطول ناخن نود لارا
 ہدوی ۷با دب دنسم ات ن١نم مدضم ےس ایا ےترم ترک اب وریج اکی کر یر
 هد کس ي سایر ےس لام ۷ت ار کریم امی یر ید بج ہا گیلا

 لر کدو ںیم تللحکں رکشہ م ےصا ےس روا تلانع کب ات
 ما ۴۔١۴ -۱۳ رن ٹر ر رپ کی کمی رپ ت این کن ریبن هه

 ےب نلرو ردت 7 تاردد تضاما ںیم گر مز کن یف ہک ےہ اھ ام ایامتر دا اک اع ایک لب

Eکردا ےس ااروا یرارم اد هډ سک کر تنا یک زر 7 ادب  

 ے ت اد یدو کا وپ انشر پ یک کردار رار یا ںیہر ادراک یل نانو رک س ور عقم
 لار رم اثار ورم ا ) ےس ےس ہر نرض مراد ۂم ر ی نر ےک لر

 اراپ رم کیک معتدل لاک
 را سل 7 نامش ں وردد سما دا « لر پی ساک يک. بس تن ایمر ک

 تار ےک تم زال رک ا رکےس مالک سر ۔ے ا اسکررودم کک کی اکل ا

 تندرو اچ تم اب لامر ت ایک ل اعرب هس ت ا امد مارک راد یبا ناباطم ےک

 ۔ ےس تناد ںیم لا
 مج مرد طعم بهر لا نم کد دور نیر

 یندار هک اس رع یلص فرم کن و سر رم مت ںیمم طر ےنر وم

 هنر کیم اک اھ ب رک کد الغ ےک رال یم تروعم کے نس رپ کہ ےس

 #7 نس تارا هل

 ي ج



 شہ شہ شہ ےک ہے ےک دی 5
 زنا نر 7 تن ایم روفی سرد ا ازرار کر ند 21 کلک 7 اہہپ ے ے ہہاص

 ۱ ۔ ےہ ار ےمراوساکی کرن زرا ت تاین سا
 ےس

 تک راک رز
 بہ نیب ےس رک تپ رکن ارد نزلا درگ رد نا. درگ اما ۰5۸

 ار لو هدر ۷ت اغ کے ادا انس رپ تسلیم رد ت داغ کن ا

 ٢ ےن ےس نام اد نم رر ۷ی ات ا دوا رز را هنگ. سي ی در

 كرد ۷ نیزلا اولن ات ےس غرض تا سابل س ورد ودا لر 1 سارا

 سن مزه هل سن تیر سر ےس مالا مویملاب یو هل
 هے اح ال موس بل تیلور رد رخ بام همتی ی ی ر یلدا تکو

 ادص پر سید کتب لخ سج ےن نت نہا ی
۹ 
 هی دز کسب ۱ نا دوم شد تاج اع رک هتس نو روم نا: چسب دزد ورک

 رم چو امار مپ تفایغ له سا ےک نج کت نواب ےہایکایک ششم
 تایخ یہ نجم ےس سم ساب هوم نا هست کیا سکر اکل تع
 دوا رک اعمر کل اخر! ل ریدر ہار ےہ تز کی کن ا کے سے بلطسر ا ےس ںیہ
 جج تر رام ۷ل اس ا ےس ناررد ا یک زرشک راد نا

 رطوبت این بس یک تب رای بن نیت نو نیم مع بل
 نور نماید امر و تست ین یس گر کا اج ۲ بلطروا ےس ید جیت رم 2
 لز تار ںی غ ور یک تاکی ں زود نا ےک لن ہک ب س ن آس لکل رت اسر رک

 را ی را کر زرد ددفزو ) ےس اد عار زکروددفمےن نیت یم تیبآس ا لاھرہ ُ ہي ۔ ےس ںی خر ےس مح

 رج هدف اه داور ۷ب جر ےل لان یک تإ ب ےس ںیہ ےس ں وہ کن ۔ ےس او

 مدصف جت دان هل
 ڪک ص ج ي ص ج



 ۹ نارام

 ےس ار نیتی رک کردا لکن کے روا چ رر اا کرک دونگ ن ر ےس نا ںی کان
 يا به کت لیفتراک مات

 انرکف اوم کف اک نان کے ہرا: یم سا
 شی کافر اکر ناروا ےسم راکٹ

 2 ب کف امم لدار حدر رکس اگر

 رن رکی اعم ےب ےک ان بج را کس تری رب یب کاپ ںیم یک اردا
 ۔ ےہ یک اوم ےل کے س سہ د یز ۷ رتن الس ارت ارگ

 لب قم که وب یا اس
 کرامت لر نا ںی ےس رک رگ رپ رام سیم ےل گور ها ۵۹

 ہم ما ک کرہ ےہ ےس ورصا اردا AEST ےن ےس ہک سر ھنر ف ٠۷

 گرج سم کی را عمر هی ست الل ار لع یت رعت ں امہ بس س
 گر را نو هچ گر رک خم یم /22

 ےک نودورا گر نی لرد 777077 اں میرم سم ترص را ںی ی اہ

 5 هی ےہ لر اسا ہد ایج ررر ںیم ہطاوم
 )سا لب هد دا بسر اک نے اضن باد یب ےک قے سدہ

 نر هر دا کور سا نیدلا لاج الخ لقب عج لاا
 اےک ید اکی ایا لب دوس رک یک ا اک ںیم ای ۷ ندر ادا

 لو لو همچو متع لرب اب ۔ ںی ید ےک ےن ییراضل فور ںی
 بیک لاب ے فاع ا بح اصرصا الع ۱ ےس یر اینا شفا

 ےہ کک اقخ ےب ےک ساب رج پر توں ار رر وک انک سل از نیز رک
 - ۷( لب ںی ترمن یکن و ےس ١ در ہد ب ےک ت رضا رقد ترن ایک
 ےس ںی اطاق

 ملت هل

۳۹۳ 



 ّ هر | ناول

 ھه رم ۱ ۰

 لاک یر اصل

 درک ایر مت ید ات الکسا - ۷۰۰۴
 ےل شا رد نکته کی نی کار یک ےس را حط کد وب نھی ۔ یک یک اہک

 ایا اطخد تاپ ےس ان اپ ی نا یب ےس وک ںی ںی رس لو
 بہ ذم “شطر ب اڑ یہ ی ب تصح ہو تع ا کلب یاسا ےب مر کوک اھت دار

 هاتر
 تعهد یخ یک کت یش ںی رکن ارز ںیہ اب ےک اک چ
 زنه باک انچ یا یھب رام رکے ہ ای امرذ فام: یھب ناکام با شل
 سب ہن لہو سیب تل یارک ربا ب یلاسیم کے ردقادر ملے .ںب چلن مز

 رخ کسب یا سا لر رر مک یس سان. چرا قد الم کیا
 ۔ ےس ایکررتا سی لارغا

 ںیم رے اہ ےک ار ارپ و ککے یی ےن ورم کیم ماکاےس تسب دوا
 مد اجازه ها یکی هک
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 رکاب یه نه بار

 ےک نا ددا چی کر کن اب فا اس زد کز لا
 ۔ےس لی رف رپ اب رگت اراشرا کام
 بتا [رکم الا یلع یس تر مو کس مکے پہ باکس قم ہد تل یب عت الا

 لنت ان تا کرد مد عرض تاو ےب ۲

 کتاب وتش اپ سرد اب ےس نیر رم ںوراچپ نام

 کل یف یر کا ںیہ امج م انکم اں وہ اکہ س ت
 (۱۳ ۰۳۹ کو - کس کم یدکی کس ا یکے اہ یب رینج کن

 ی هل

 وص ص ص جہ چجسپچپ



 اپ نرل

 ا چب عین یک توان رک اره تا ترم لی را نا

 : چ کے سر زم اک یم کہا ےم فرم یم یا ںی کل یم نر ست
 2 اکل نے ےہ تر ں زادہ دا زن کل جا +
 لگ ۷. نا لب اب < ناب ناارپ لب اردو رک 7

 ۔ ےس پن یم یکے س ںیم سر تر نا اب کرک

 له سيم کر رفتی لب

 مرگ ترس ےس ںیم نر رک یہ ےک نیر ےک سین ہ یکے دوش منم
 تب رکعت ا ے نکے ب اہلالا 2 رد

 ۷۳ نریرکٹہ ےس ۰ برا چادر سوم ےس ںوما تخریب کلر گم

 من بالا ہد رکے س ےک س ایک یک یک یک اڑ ںی سم ناروا ےس کت رشا

 ۔ اس ےل

 زانا لوک ںیم لیا
 لم یخ سال ےک ران .یتع گرہ تر رش فر ملک لان

 هک القا ےس کر کرم الف
 بشین کل ی ییرسود ےس لیا 7 مو مه تر

 7 لمس کو ریل. چسب لب رسا کار
 کرک لرد ےھت یک ےس

 ےب یب دا ۔یت لی یہ کیری کے ت٠
 3 رو ےس ارکستر سرچ ںیم طخ

 ضاتسزلاپ رام ےب ےب ےس کف سم ےل وک
 ۔ اہم یر لو دسر عمه ون

 ہک ےہ کک ثب تعاضد ہدایز کا رونی سام لس رر لالا یک
 ترس لو ناو يزد سی یوتاب مع ی درب

 ۔ یو اکہ لع ےس تلعاکں ود تر ےکے سر ترک
 ل سے

۳ 



 سک نل

 کے رب اوش ںی ا راھ نورمن تستر
 لہ ت یکے لرل ۃلازا بال کف روم ام ںاہ مک .ےجیایکت ہ انا وہ اک یل

 ۔ ےس ا کب ر اب ےک
 لا يا باب لار اس رد ںی رک کت وس بج

 هم بکر رم بحاس حرف یرد اپ روا رکن اپ ی ا ایک اک پاک را
 ےس سج جٹ لا فر د را ےک لک گیرد جريان نا
 بل ی رام ےس یم کرس رد ھم راک تاصرد شوت 7

 هر بر نی, لطف لر شد ب
 را رک سم ںیم سر ےک ےہ رر مر لا تشکر a "۳ لود ب ےک

 سایر يه رپ لرد سرب تل ا
 رول 1 7 [ دام نا ارد طرطخت لر را کے سنا ےس ںی
 یکے ادب آپس تی ال الف ےک تا اش الف ارضا کاج

 ےن ا پیرو امرعد سرا ایکن جلد بارها .ل ور
 ۰ کد اور طخ سار کھ اار ید م تسدخ کک کر ےن از لر

 ےب تسال ار کک ٠ ٠ - لیتر تلف یکے لوہا لامر
 ایرنا کل کے سرکہ وا فاص ںی ر ےک الا ےک ںاہی ےل ہک

 دو ےس ںولرھس -_ کو ںریروا ںیم یک سکے سمار کرک ت ںی
 کنده سلام و تشک ارس هست نایب تب ۷
 ہم مکے ل 7آ 1 را ۔ ےہ لب ںیم تررسیسق افلاک نیک شبا

 روا ےک اس رکا ۔ سکس یم نایمرد یکن لکم ار ے ارعا او٣ ارپ نقل
 فاصلا نر طاب یک کاکی کب راش را ےک ن اطر و | سلرکز نیت ےس

 ۔ ںیم قسم م ںی نیک
 "نیت یم لم سی ا راج زید وو ا کے پسی لاعب اک اک ب

 هنر لی لو بس هرکی هر فرم نا یر ۔ںیہ فرح
 ےس ناں یم عا دار سریاب بک ست اد کن ا ۔ ںی ےک چپ
 ست حس سو وسچ سج



 “ا ر اچن تفکر کز ۱ کس سا کک جر ن بلو

 می سر و تاج لام لیک سري
 ینا ےل ےک رک ب اک یکن کر کف لوح را اش کم یس لا

 ددا مالک وادب اب ںیہ شش برکر ی ناس ہک کد اعرب ےس تط یا توا
 کریم لصعاروا رپ نیر جن یہ ندا رم سای وی روا لا جور

 تاج ناروا لا ہوم روا لب عرق سبب ار ں ی نمک یک ترا
 سر ہک ایک اف ) ںیم ماع نگ ےک یار ےن ار ےن تار سند

HEG AE TEتبا ے ٹی الار ناتا ناو ےس ا درد ب ٠ںیہ ےن فیلرفی کر ہک  
 کسر ۲٣ صس ںی لصنںرشآر کے رک

 یدک دلا ناو ارل اب با نج ںیم یبلا تما تتضلاز
 ئی ےہ ۳ 7

 نام لپ نسیم و تی با طه کم
 ۔ بلا غم لر عذرا باب؛ ںیم

 ےک سما ےن یارک تر ارم ترخع۔ ےس لو رٹ نادر کت له لار

 ]هه سی رفع دیلی تي لا اردا چ د رک ه ترا

 ۔ ںی ےک شی

 ب د رک م ۱ ۰

 تینا لری
 رک رای را نکہ س لا سد تاب لوس سلب بل
 ےہ ںیم تشیع سرو نادم ےار فیلم 2 دس 4 ےک

 کو کو ناسا کوک کر ۔ ںی نگه فنگ سقم
 ۱ f ےک ل ےک ےن یلص ےک ن اوا

 ٣ل د تلا بانک ا نہ لاطما شرم می پرو تالار ا
 رےہ فال یس ے

یک مم ااطمم ےس از ےک وی ما ے
 هیج ےس اندا ستر ء امیج 

ردسر تر چی
ل چت دبی مس د

 کج ه
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 مکعب سس ناور ےک ےس تزحسر کا سام سکس یخ ےس نمقن تا نا
 ۔ ںی إ لان ےس یا ساک طاحت ار ےک رک کں م لاس ےس ن رک س را

 “سر ےس مر کی نم یہ سر ےہ یھ ےس ی ےل ےس قطم ےک این ے نان
 ےس ےن عد فنعم ۷ب ابا روڈ ۔ ےیل ا کد لام سیم کت الان لی سم
 لڑے یک یہ نہ ون رکھ رات ےس چمن یم ہل لب مر کرد

 لصا ےس مر تر وا ےب ںیم نا انہ میر تر کل یک یا کھ پس اب یک چ اکر پ
 کے مد مر ےل ان کر رو تر رد رب با نک سن قم
 مه مکه ان ھم ےن فلم ےک بالا ریڈ اکر ر کرک

 ٹر کول. ےہ تیار ره ہیر کک ےس ںیم اوس یک کد د کے تتر ناک ےس یک
 بوم ناز ار لس مکه سایکر زا یم ںرظم ےک یہ سد قم باک ل ٭ے

 لک تمہ کے ںیم لہ یی کں ورد نا کے ہا لم ےس رگ فک نانا '
 . ےہ ییہ چله س لاین الت نم سيم نازک

 ےس سا ےہ ان رج جا ره رشد بکا لمس کم سکس تم لم

 ےک لو یک تم کل کب یکن ہر دوا در کاش روا رزم طب فرم کے ارم لم

 ماس سم لب یگ م شو کر وا ےس لر طا ےک ر گدا ت از
 ۱ ۱ ٦ 4 ےک ے ں رک لرکشمر کت ا ہرا کلم

 می ا دور دلا ےہ بلو ال سرمہ کے بی اب تان ءاکت سر کاٹ
 ۔ایکرپ اھم ےس نا هم ان رب نباید لپ اپ
 ورم اس کس یاب + نر تیام عزا سپر دز یر کا
 و بگه اب یخ تورم زر ی ناب لیکن کرم
 لرد رپ لک نم رک ماد کاسه تیاور بکن ابراز چت
 ۱ ۔ ےہ لا یمرزمر مہ ےلتامد یک

 دادا ضم تہ سیم ںوش اف تشنه اواخر یھب مطا , کل پتا

 نکس اتو امين کیتی ورز بصاص ںی ےس ےک یر - ی
 اھت تسرب ترکس ےک ے هاب دا ی رک گن را هتل

۱ 
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 ا ا مر ۱ ناصر
 هه یب ریت بحاص اما اروا درا ب لو نت رک وت وا
 لک مہ ۔ تم ےک اور غم لاوح رک تے تنیس کم تيم لب نیا صفر
 يا کف هرس تي دا سیر کس

 ۔اوہ ثم اب اکے ن
 درز نبا- ےہ کرکے س فالخ اح ےب ںیم | رخ. لب

 تورا کے یس ترححرےہ تکی سر ترم لبا ساب کے از رد پکا ۷س ول

 کرار ۷ اطرد د٢ یک ل ارا ن از گارد ) ترک روب یل یک ال مل مہا روا ےس رک تب اش

 ا nd 727 ےک ر ما کرک گار کے ہ و بلطم اس سر اھت ببر هد از تم.

 ۱ چرب مراد ضار دات اضف الا

 کو تدر پال ارش لاردا یا ی روج لدا نا
 رک ام این اونو رک کٹ لس هنر چرم علت ولت ت:

 رر تاب یب ہد ںی چرم لس بتا ریش ادیب
 ۲ ۔ےس یر اج ےس لاس ہر ر پک عا تو ناب

 ایمر تارا راس رکے ہ زاعا بیگ اکر حل تم وا ےہ تاہراد ےس ہد
 1 ایں در تاراش کی 1 دا شکوک سز یل زلال سید ت رت لیک آداب ےک

 د ےک ںی ےک ےک یبہ زص
 ر اےک ۱ کے ضرب ے کدال ردا ن کک ورب لولو ج

 ےل مم ا۔ںہہ ی سري کرک ایک راک ےس ار نگر
 هو نخ های جک | س ہا او کے یس ن رکو زر چ کا کوب ےس ا
 ؟ نرکر ت ریا ال ل را لپ .سن اد بارسا ےس ب دو کک

 (۲۳ ۰۱۹ احر ر

 < کر تسریع مو زن ایاز ےک یز وف کا کایکل اوس ے لر ا

 رے ؛(۷هہاپااعرب

 را امن دی ےس هو تصخر تسابز حجم تزمح ےک فرق روا راک ۱

 رک کپ یف ترک



 ےک نابل

 تسکین تر
 ام ها کپ: رکا اکر رد یت دک روک

 ۱۲-۱9 احد ۱

 روس ی پآب بس یرد کم وب عفت لیک م لی شهر
 - ےک وپ نرکردا ےک ری متا ی چک کو دا عی اب راک ناو تي اس کور
 در لعاط ےس نایک کر ترتر ب یاد یک کیا

 زا يم نره سنا هه )۷ لیکن ترک
 ود چیک سم اپ ےس نوت لا ام سما نی 07 اے ان رام هرز

 َ ار او رخ دم سکس تلاریر د| یر اسار روا هم هد

 ماهر اصرب )

 نهان با کر کن رض سیتی اپ لای ب ہد کل ب اک تام ا
 ۔٣ےالپ تیر

 ہت اپی یم ےن ےک یارک ا کر روکے ںیم یکی ا وب هدر ار
 ۔ چ اتو روو تضل ایپ اب یب ےک ندرکر نار رتن زت ےہ ت الات نا

 مه انہ نوفیل راک ی وفل نیلا

 رائو لمہ ٤ برا

 ید ال شردا تدالع نایمد سرا لب ےک کک مات نا |

 لوفور یر اضت ور رب اب دات بسه را بر ےل ررر لے یر یادو

 اکے ضش لر وا سر انک رس لا سو 7ام ےب ےس شوھب ےڑڑاجرد یو اد سیم

 ےس ۔ارچاد مدارا یہ د سی | سا شور يکي لر بی نی اوپ ہد اھت ےس ایا

 کم رک م ےک ب ہر گرد را بم . 2 ه ِ اس ےردد کیم دری

 امت دو قر یہی ۔ ےگ ےنلرکگےس ےردد کیم ےسریوز رک اوہ ف لرد
 نب کی یھب یش ںزئالسم کس یخ یش رک اپ یر نخب و توابع نر کس پا
 رکی راسن زات وا ییا ید ںی اب ےہ کپ نیل ےہ درک ڈان یئرن روا تشکر

۳ 



 زا ناس

 وز تر تی گل یی دو۲ کت سه لات کک
 ےن اش فالح ےک یر اصن روک ت الغرب ےک ا ۔ کے س افر وا سر نر تاس

 نزپ تاسو کہ لبا حا لز کیا لرل ی ردم کا کل و ہو کرتیں یورو
 e رر کر رکی ید هر کل کے ےہ رم 7 رس ار ردا ېس

 درا ےل ری اک ضر و۱ ںیلاد قا ےب یک تي لات جیب لکن ار هک اروا

 کم لا ۰ ےب با سنا: هل ۱ ترفل اهر 2 یه

 تار ات تار نر ضش راو زرو ا تا الخ لرتش ےب نر دب 17/0

 لس صف ضرر. لای )تار یک
 رم هی هلو مرند تیکت ےس ں رہ ردا ںی ےل
 بلغرس تکه تایم ما نا چندان نا تیس ا۔ےسہ

 باک خا ییگت ارا العر دا لاین اور سر تلف ے ےیل ر اروا ںی راع یک لر

 ترحیم تارا سبب هی چادر اتم
 ست عازم کے رپ صف غم ساک زاب ےس تلک اد یھب کک

 ا رک اب سس رت ےس ہد < تم 0-777 اے غارت لگی ردا ئے

 ورا هر رب رم تب ای ےس ےک فل ۷ے سالا موی لا ںاہہ طا

 ا چ د دکں یم ہت رم عد ےس نار ز اب اج اکی کت مات
 وا عر مد رپ سب ترخآٰ کت سرت اد خک ا ورم ےس لوقو ترک کالا سر ارا ںی
 ںی کا مولعمر تک ت قر یارکں ا تلر ےےت اوتو نحب یں یا نک

 هزت تل هتل ادرک م کک ےک ادا علو ی یل ب ےس ار نامہ ریل

 لس اپ او اف یا بسر و کیر بال اردا نیکی

 لرد یک ہک ل اع ترو ےہ ابر کپ کے سے ہل ن خر وا لاو د شرک تلر

 “با کب رض ن رل ی یارک ا ےس امت لا ےس سو سا۔یھ ال رک ادا ےہ مر

 موہ ع کارا هل



 ھ نم لو
 رک لے س سویا نا یم یار یکن رر ک لو کت اس کا

 ہار ایس رک نا ےن بدن نال تار باش کے تم سر اردا شور لت ا

 لرد کاج | ےس س١. ل تر یک کردا ےہ یل ؛ب انکی رکا با ۔ید ےک ر اتا
 لری ی نامان رکا کت یے ےک ن ا ب ر ٢ک ےس

 ےس جیک شکر بیای ضا ضیا کر رکن عقلی ڑ ول ی
 یر دارو سلم ناله سیر لا بلیک لب سیر ا انس چ
 رشد یاس دان رو یک اعم یہ دت ام هایم یک ں وا
 هر گراند درب 4

 و ۵و ته |

 ںرربم ے
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 وت نت اج نق رنگ عاوفمبر پلا نا نل
 ہئارضر ملا یم ایئر ہل نیم بیخ
 رنڈی زرا لا ین برام

 كويس و اوز

 لو پاس ا ےس ہت ل وہاب باک لا ےک
 تام فا ےس کود تارک مس یاب وم تاک
 < سس زرد ےس لولب یم تیا ساتر ا

 روا ےس لک شکم 34 ا ےہ ےس فرار شرب

 ےں ا لا تن او روا ۳ با
 اکر 7

 ل اي کی دوکو ادخ رپ لوگو لا ھم

 تے ےہ tu ئ9 7
 سے



 ل م د
 ۔ ےس ای دامن پار او اے( ال سم سکور

 تو و ےک
 ak رگ سس ےک ام ےس کر ےہ کر ۷ کارن امن ےہ ما اکہ زار

 ےس | میل ل رسم زاوا ررر یو واز هستش ۲ ےل خرد ١یض رکے ام

 | هرکه رد هک تر لاک اھ یی سما ؛ سب یت پپر رر ا ید
 پر یر وفا یف اکے یہ بج یی نر تیم کہ زج

 کروم ےل ےک سوپ یر ورق هک تر یک | بمب ود ۔ارب ین ےس ںولاض )یل ایج ہد ےس

 شب ین یخی نت ی طفل ات ری سا پکس
 ددی در 17 لا روا ساز رپ زور ی اپر کا ےر شپ ےس ضر مارک ےن

 لت ےک سرک وی کا رک تبار ری نت رک عت
 ناسا 07 نجم متلب | ی فو ر رےہ کم ا ایکس ےس ےشردز رم ےس

 هر ےیل ےک نب یل الد دا سوپ ارپ ےس یک اس کر سض دا و لرز لگا یا

 کس مند گے کے افر ام اض دکااقتکس یم ےس یم فر کمر بم

 2 ملت رح رکنا ترعح(ن ا ا ترعح ام: تن و

 یر اویل اض لاک ککے عح رر ددا ےک ھوا ےک نس گز ید کن ا

 ار فرو! ترافیک ترر ؛ ترس کی ضا لاک اکہ و زور طی

 رم سس روا کرام رہ

 بس مس تیک اعاک ا ںیہ یھ تی رک مر ما ے0 رل
 ےک 72207 ںیم نا ید ر 7 لب ترص رار بم یر

 لرکر اکہ دال ےک رح اا نل ار سد دا تالاع ےک یس ترطرواا رر تح
 با ۔ںیب یم ید لاجرہہ ےس ںی یر الا در ےک ریس یکن ا ۔ےسم اسکا

 لکیر پک یاس چردد تالاعےکن ا ںی راغس نج ےس را دری “ب ےک رل ااا

۳ 



 2 نال
 10 ۳ نارمل ےک لار سرب رم یر ےس نوکر ارد وا لیکن دم و

 - لپ یروصدا مرد سي رس
 لہر جرب تارا درکه ارم عم ےس ترور ملل رم تر

 لر تو لو تير پرت قفس ی امنای سنت
 تار ررر ا 4 4# هراس نگرچبارپ سنا بل ںی در یری لاس لص

 هات رسد م ہلسلس ا شاور روا ںوگدوعص فل د جر فآد مم لیپ ںیم
 ےس اٹ باس ےس یاس دا ما سم ںیم تاوقادد اوس ےک تا رکے ہو یب

 اند لایک ن آے ںیم نول یس تمہ نار کسی رد ںیم لیٹر تالا ےک لم تل
 سکه نو نشر لی يا ےہ لس وین را تما
 وع یک اکر رکے ر لک ےک رکے رہنا مد ںیہن کی یم ترضحر رخ کلو ےن ےس

 تر ها کت بس ترنم نکے الکی رب ارب
 لا تل ن اھقاو رت سیہ درک آو کر ار کا ررر ںیہ اب کہ کک
 ںی اترمرلا مد ال ال رس ون ےہ اھ اساس | کارا ۷۴ شور باک

 لر سما فر یا ےک ب اک اور را غور سا با ےس ل نمم بکر یاس بر

 ۔ چ تگ ااا ےہ کز ت زا

 رک تی لو تر چاپ تابوت راہب بآل ل ب“
 ء٠ ےہ مرد ےس ں راک تہہردا پسان ای فاس تام ےہ د ےھت ےت ار ت

 7 انک رام تان کر ۰َ آے پاطخر کی براصن در
 ےس ال مال ا٢ ےنادف ںیہ رم ےک نجس تے فولرشن ید رک رب تو فرح سا ںی
 لا نکل ینا د تاک. ےس ےک ام انے یت رضحر جی کل مع یک نا هست

 لاین سا ںی ید ورت بس ےس ی نا ےک ترک ایک رب دا کس ناپ پر تک”
 ہلا کرد ےس نا ین تروزملارن کل | نتردا لو قورت اف

 عدص وت دا ے



 ھ را نال

 رب تقی لس بس کت یکے نم بتا کتی یر رفت
 للغ ای ےل ےس یا ےس نارا ےس د سا ۔ ےس ا الرد ام ںیم وک ہک غوا لار ور

 هد کرب 1 ی بس نیر ی نعم یف تم رج بس ایل سم افشا
 تر هم هام ںکرک ماع ےس تہ ساله بالکن فن 1

 مت ت حج نا با هستش یر انب کن اب رپ ے یڑدودرپ یک ئادق) تیر
 یک یک تمہ یکی یا دا ےس لر ر کب اھت تایل یت ہہی رامکل شب رار . ےس روگ

 ہک کک ا تب شر وار اطرکت قتل صا درصتم رکے یل سا ےہ کن
 نجس لار ارضا کے ےس لطم للزب کراہت
 ےل رکے طب بے نجوا چیز ےل ےک رک کنید
 لے لاد تار راب ےس سوپ یاری ےس ہال ےس و ترد زم راک

 ۳ روا تب ہک سرم تیام درد اب تل راس ر ۴ نایاب ماعم

 نیب اف نالے سب لاع ۷ن اپ ار روا رم پست کد رت
 شرم او ی رت لرکردا ےس فن Jr رک املا ےب ےہ سد رک امن

 ۔ ےہ ایا بل یب ےن مز الددا یز

 ل انا کم ال
 ادا شب عيد چسب ارم ےس فط تلا الب “9۳

 لر ان رپ غبار منسجم باتو دل سگ نرخ را ےہ
 ںیم ںوراو کن اتش و فان پک اروا لری مدد مو ےکر عزا رکن شریک لا در

 رک نا ےہ سش نار کگت مایہ در تاک ۷ے ل ےس ں جہ سی ےسم یکے جل ےڑپ

 ںیمہیشربر سا رگ ےہ اب اپ تار عکس تاجر یی شک یر 7 لار فرد

 و مس رب لب تا ات س
 فل یک نم طاس ےس رکی سر کیسا رے می لحر عل کا لعر کس رد تک

 هج رال

 مدس ر خشک سادافا هلم



 سلم
 ےاپ“ر نت ےس ںولددر کام یمن ف لن نسب لرد ار نر نر ا 91

 رابه ےہ لزر هراز تاب درز ا تإ گا از روا ہد ات ت رطصں لای ےہ رک

 اک مکس کک اک لک اھ لپ ےس نجم ےس بار ارم رح
 ےہ را اس اک شر یک تیا یر لن لپ اتل ےس اا سکرو ارت تابا
 ریہ شد کب اط ایک زکر اس رفاه چ بان نر

 ی
 زن کیم فی اکر ۷۲ر اسر دا ل قالغا نام ےکةتت الاع ےس ار سا نت ےس ںی

 کن اش ںی رکے تسرب لمر لس یک اا ےس یب یک یک پوز
 1 تر کک کت رار هتس نه بررسي تم ر

 کود هع ناشر تابع ارگ رپ کم رک ےک ےک ار

 تیار ر کی ګا ےس مار اک کنز مرد لگ مم لم
 ال کرکے رد ےن نر هر. سر رتل رر خبز سپ الم

 و رب 2 تاپ دریک ان ںی انکی ارت از کپ اک. کر یم
 رب. - رز از ریه تسنشر لس رز کپ اردا تاز کپ می

 لات از لپ بسا شکل اد ند رٹ کت فر قد کر لپ

 لی جا ہد یکے سا او مک. جگر روم
 رام اد ران

 1 یس
/ 

 اپ اب سود سم سرت رو ۱ی دایر جم ھی دھکے نر ر ےیل ےس ںی ا ےک

 - تیر ا تریطاک 1 تمیم اع ؛ تسیرام یی“ ںیہ درہ ی
 م ۰

 2 7 یر

 ہد ںیکام یس یب تالاعر اوس تزیین یا یس دره تیر
 اہ زور ۔ہ ٹک وین اک وال ھا مشیگی زا. ںوہ لنتمصیممئامل ےک تیاورر دا یک 1

 گر گجت راس ری کینگ
 ددا رر ے س ست سان امد ر کن کہ و ماه ا ےس ل اینررا شر ۽

۹ 



 مس سا هرکه ریٹ ےیل کیپ ےک ترس ل اساس. عیب
 ور نی تام ما

 | یو نم ٹنل الوت ریس سا اپ رکے یہی اکے سرب دات رب رپ دد

 نیل سس کد کیپ ون یعنی کز
 هل هه هنر آه س زین سس يکي کارا یا درس کرا
 هم اکی ما هل کد راهم ییاددرد | کرک زیرا لس <

 لے رپ ںی ل ٢ض ادا ترب Cre نقی ها
 کرد ییا ےہ 7 ےل صاوزاینار ترتص اب ر 7 لس Trad هستش

 مصاف بر تل کن اب یخ کی درک کا رپ ت
 ںیم ادور دب دعب ےک از سا ےس سا اع اتو رر مقر ے1 رم

 تصح.( لا س ی ےک د قو 72
 «برقحا تر ناھا تر لکا ترض اص تر: ترک مارا تر عر

 رک ای دادع ےک تھ آں کل ررر دا تالاع ےک ی لا ترص رل تز عس
 ی ہت کن ر با لا ںی کک رای ورع کلرک اچ اک
 نام و درتلگرام طاهر ترا لیک
 رپ سیم ناں رر تالاس ےک نا ںی راسا نج سہ لر لدو کک ر ٠ںِإ 24

 لم اےک نا رکی ر طنش عت ب ےس نر. لوک کج هتک کت ی
 ۱ ںی گار سا نکل نا

 نکا ےسررمم جگہ تامرگد و ہدرھت ےل سس تایر لاما ترص
 ےس لمر ترس ںیہ تر لسی ارب فرامل رار نفر و کا نبال ای

 رکن تراورتن مرہ باب ں٢٠ ل اں مدد د ب لاس م دص
 - ش رم بکن رب ار ےہدصس )لر اور روا لرتر و“ فلطرر نل کر عن ار رپ

 سس تواس ےس نام لاکر بر مر نی تام ار اس تاچ بسا
 ترم با. حرم في | لی هک رام داد یر اب لص یر حرم سا

 ۔ ےس یت امہ کت یر ادم ترک سم رب متر یم
4 



 مع, یہ س
 7ا ادب جج ےس ںیم لرل یس تہب نار ںی عدد س لر تالاع ےک س ت زعح

 اپر ںی تس رظد سان لیک" تیلرذطل نا یتاب ےہ زا رکں ویکی راج ٹرمرح باک
 تیکه نوا ۔اھت اد ستر وخرکی نیم تری کل که لب کب ےس ںیم ںرکیکب 1

 و وبرد کر اپ نبر لہ یس لوکی کے رت بار لب ہم fe) یک رک ۷ت لامر

 زا نه گه سل تب ررط ع تاد یک چسب کر هد سا کت منا
 نال سفت الخ بنز ان ٹل رہ رکے ےس ہنس ںی ی زا کردا

 لب برش سس رند پی لوک ترضح ںیہ ےناج زار کف نص
 تل اسے ناب سا. ےہ مر ضد رو اکی لت رم کے ردصن ۷یا ما

 ۔ ےہ مولعمر درک تک ت شجر اکی کی متحرک
 مے نہ

 ہد کرد د شر کن
 همان تای یه حس رسیور ےن ےک ترس ض حی ک

 روا اوس ماھ حس اردو يه را کت ینا را اهر تا رکن پ ر

 با تر کیک رنو اس گاز یک رز ود کز ت الام
 ۱ | در لیلی ھی ےک اس لا

 طرز لس غار هند | نا نا رپ دایک ا
 “وقت ںیہن“ راس سا سر لرلو اوہ ےک و یلص تا سا لوک رکا
 ۱ - 2 هال بل 27 اان الپ هر لس

 ٹو و تی رر
 مکا ںیہ تیل بل مجیک اب هما تر لم عت ےس کے نر نعم
 یھ تے راد ںی کت ار
 لر نسب ساپ ردرمر مکے کس نوکرفر اپ کرم ترضحر کے پہ ہد سر
 هام ترسم - لپ ےک ر لوح و اک لالا یب فالف ےس اط ےک
 هاب ںی ےک لورم ےک ر یک زاری کو کید اے رپ یدات ام“ ںی

 هو هکتار بت رم تین یی
 وم



 / 7 نار ل

 ےل کرکے کر و ینا یم تلف. ہن تر ںیم اپ تن اکے اج ےرکرم
 رک پام دددا (ء ن نک . تل اب لم ہار رکن ا ںیہ درد ےس گے دس
 بیوہ تلاعی سا ۔ںی یل نب ںااڈ ےس وردی ار ا ںی سرب لا ی ماشدا برک س
 یک راست ابر اب تار لار اپ یار تن ےہ ے رر تیر

 ۱ < لب تی اف
 : 5 ص نزد بار 7 ۷ ےس ےدداد سم ہرنب اکر ند اد سم

 کود ےک رپ - ال قم کیف تیپ شیدا یک بز تل ےن سا
 بارو اھت اک سب ۱۴۰ تند ےک نرم ٹیک یلسمرد ا ان ام سم کر کس ا 7
 اپ ی ی لر یر عین سبک
 رم ےس رب وس کک فی ملاپ رس رب سیٹ وم سکا ےن رم تخت
 ےک رمان مرام تام که سو تر هی ےک کد تحوز

 هرز داش ترش ار توپ ی اکبر کل اس
 ےک تامد یک ا یر یک ۱۲۰ ھا ھر دعب ےک ئل دن - نیل تا
 ںی کما کما ںیم یک نیک نح رج  تالاع یل مر ےئل اعوکت ایق او لا ۔ ںی ددا
 تاداعر الا مو ےہ تردرط لک از سه یر کس ارس یار اشا ۔ںیہ ےک

 رو - ی مم ےس رگ ارس نرو یس م تزهتس ابا رد اں تم رک گھل را

 تل ارت یری د ادا اھت رم ےب هک تام : پسر مت تا کد ما

 قید نرو بس فرخ ترس. یر ںی تارت پ
 - نیم ع- تی کیک اوس دار اه لک ۷ تیر رگ دوز

 نال ےک را رم کر ادب ےس نم ی تر رم | برف هک ا
 ےن سزا یا را کرک 27 نر ره و هر ال ےس ل ودر سان ےس مدد مان

 1 £ پس ےس اوس ےل وریا لر کام ےرود اف انا ےک ریزی

 قادر ماند برس ید هل کن را کروٹ ل ا ا
 رد وارد رکن ور ١ںواتٹ ون ر ےس رر رپ ےک ن کرد نسور
 باد ۱ سس برتر زار هض ےس ا اکا ےس الب م رتن کر کوں رت صدا



 للا ا

 ا نٹ کر زی یم تھک درد اک کس هر ہر مارک ر ےک
 لب لری هرم لب ۳ رز کی ی ترا ےس نان ید رپ ٠ںیہ
 ولت رز گلاس نی رز تیره یر رد بت دا
 . ےس تال کر عج ےک قا رد سر ی هدر حک ترس هرکه کلا
 لب سر پے تے ست

 برف هر رکن درب )لورا ےک ں ابدردا لور اا ےرشقب سر

 لر لای را وہم ٠ںیم کرہ ےس الہ ن ےس ںی درہم. ںیم ےترہاریپ درگاش
 کن ار کل اند سو ےہ مرپ اچ ردا ےہ ار لی رقم تام ر رگ

CATALASE DAs 
 ےس پلا ( ےہ ایک ںیہ فامقادو ےک وہ یر نیم نکے نر وا ےہ فلا
 ہل رھپ دا

 ہ۔/ رم

 ہر 77 ےمر ہر را گر

 دمت تری اب. هستسی اب شير یر هی هه سرب ےک ت فک سک
 ا ېس لړ چ ترد رنک رر نہ یم ےک شرر وا تام یر انس یل فتر س ۰
 روا اش نچ هی سس ار تاببادد لعن او دا طباورر تان لم پل ما /

 سا + نر رم نه فرز سا بس ہد جعل رب تب مکن فر
 ها م تیس رود لر ےس السلاام EEA را "یے

 7 تاج ار ضر رہے ور مگا رد)ل و ردا الخ | تسلیت تیپ
 "زیر امل نوفکر ور رب ایر ےس کل را ںی ںوطظفلے رر ءانرکادا دوا ان 2

 وادار پل ته کس ی زور نور لا "ےب نما اک
 یارک پا خام هر رگ ا٥ تایی کت ابرار کک

 )بهروز و مر نر ورا تفت رک ست یر لی بلا 7
 بس لپ 34 ر راک رد مرده کیف ترضخ

 ۴ کیم

 ا کک ای د کا



 لگد روا تانصر ترذ یکس ارد امن یہ بہار ن) ھی سا یا ابن هک
 یر نان ور طور دخیل تسبیح یا یی
 هل نر سین رسد سکھ ےن نون چ بساط هد هم.
 سرا کز یا - نم روفط تتار ےہ اط دم نر کل وج ارد "ایه
 ا نی مک روح سکر ا ین ان ارد که سند ایر ایر ام ےداھب سیم

 ےک ارد ادر ا مو تا را هل ل 2 7 ان گن ۱ لس ا

 سر چمن ول اي کرک نرو کارها ےک ےس ن اقروا ما
eرخ نی د کر ااغ ردا تراک تطعاطرر  یلوخت اوزعکےس سوم ترطح رپ  

 ب عن ساک د سدا بلت کیلا سر مل اد ہلاکت اند ےس
 در رک سز ک ںودرپ ےس ا انب ررر سم بد یار دا ےس ےس رشدی

 ار ۲۳۶ ناسا یش د ی ولید مک سا درک
 ترحاضر وال ےکر اسم کیں یم لا ٠ ےس لیا ٹاک لنز کی تر

 شعب روا با رس سا ںیم یزید گاز کر اتت پا اک نیم
 یس ترکی رب ےس شہ رک ا ہے ار م سرا ہک یش. ےج تافلل ایک

 تل اب اد. مک تا سکس پا لک تان حی رک
 لرد سے در کج ها هاب کس درد بن ےک ےک سا هو ها رک

 )يا سپر پرس کیک ها تا سس يزد
 لاسر تتر یارک + کبیر ںیررطت ےک ا ہر بج عی رکی ار

 تاقلدت ےک دنر ہا ارض یک تری ی تره مان ایکس مب
 یمنی رس نیم ںیم سم کو اش دا یل اس هم رب لس رب رس غم سلام اد
 : ےک ہر لات کھا بت با هو رو لر رک ےل ےس ری ےک ا لب

 ردا ار مان اس ےک نیل مکان ترضح جم تست تارا کا

 ۲ - لول مریم کب نی
 ررا بت هد روا هک حنا تباہ راپ کب ا کز کی ترص

 حس یی سر مر لا گل ام



۳ 

 ۱ نارا ہرا
 نبی پا یر ام سد در رک ر تر تو تر تح
 دال یر رس :TE ۹ ضار جے لمر بل ۷ر ناخ ےے باہ ار تسود

 راس ےک ںویظرد ۱ں وف ام ۂںیڑ؛ ںورایب ۔ کهن! لر ایمن رد
 کم کر کل ریل ےس ولا کک یکن ا یم ردوخا نا لک تکنو ات کر نا
 کر شاهد هست اعب ؛ ےک کر ےب ےک ےک رہی کل ترت

 هر کاک لإ ے یر گن ررپ ال لک دم رکے فام ایا ے
 ر لرب ردد اریطتل ات یب شاہ ہے ین بر رب راکت

 نرم تک نہ ام ےک نا ناظم ےک لایب ےک لم روا سیم ام کم یه تر
 ا را لوکس لک عد لعناْن ا تم اس ےس ںوراد نشر روا ںو رز نا تاما ےک راگ
 اب بن . گه یروا ےہ یر رد ع- تا يا شم نر. سرگرم
 “زینہ للم تذعحبیزاددادع ۔ےہ مک ےن کوا راد
 لا ںی ری لات هد ها سرا کل فام مات رم کلا ھی سا
 ایز رک ردا بم چہ ن ماس ولا لعل ںی کز کی سم تمص س ےک کرب لام یس سا
 < یار رم ےک ای نوکر کس بب ےک ےس | ےس | بس ری اپ اسم ید رش 1

 ںس رپ تودو لا« لاید لہ۱ را صگے من سیم کس نگ در تری کا ےس

 روف ےس تال نار لم ےک اینڈ ا ہو ر لرد رسا یکے ت مزمن سند رد

۳ 
 ۔ ےئز ہرنز یم ٹن کک باش تپ ریردا اپ لر ضد فر

rf:م ى م  

 مو یھب 7ل ےل ررر ےک ل سگ
 یوم ےہ درتمےس تیل ۔ ےہ تیر ایر 1 ےج اک نب سز ۱

 سورن رو لشکر لک اد لس ادرف ےہ یر کیپ ہک لعل سم یرمن یل ادا

 ِ یر وع
 ۳ رر وا دم پر ےس پس «ز دف نم تلخ 7

 لر شیپ تقرر سکنہ وہ نیل ےہ کسر کی نیب تفورہ صفہ
 تست سس



 ا نل
 e چ]_. 22-سر زر رسیٹرسیویسیسسڈوووو و چہ ےہ ےہ _ ےہ

 سارا اخر صدا بل ےک ما ید که وپ 1 کردار کتری لا
 یک کروا ےیل رے تال ایکن را نریم لب ار روا امع) ےک سا کک وہ یر

 نا ا ںوھکال رکے یا ۱ سم ال لا سا تا رس نرده یر

 - سرب سم )لو تل زا پره کل که یب بہام
 لاک لے یک رر رس نج وک کرام لار ناب قداس ناوک ادخر رام ےپ ھگ

 ےک آے لپ ےس اک لیک کیاکہ کہ ےک ل اک ابا ارا ناس ےس س روتے ی ادر
 یر نر گت ابر لا من هی هشتم نرگس سویا دام
 کلش زار ارد سیم تاشو ا کن اعا کف امر رس رل اچ لززا شدم

 تس ١۰رن نار صل ل ا ےس مرگ نکرد تی قم ارد

 فکر وبا رب نمک سنج وب اچ ال اب ترش زار صح رس چک
 لنت نیم ان درسا سس چرب هل ل کک
 ےکا تاقلعتيب لا هد رپ ار ےن بارانا زز عرب ےک ر کام

 کد۷ امد ر یک ترا | یادت نور سه نرل ریل ےل
 ھس سر گم کک سا رباط رت هست ایم ےک ں وریدد دجرکس یم ےہ کس کر

 ۳ - یه رگ ره رسا هه لا رتا کب
 رکا ی راف بس پس لابی برا ی اک

 بر ےس پا ےس ںیہ را کاپ کج فن رموف حر یہ ےہ ےس رم
 ارام ایا ۔یگو وم فلرھتی بسر تہ مد ضر لباف ےل ے پھ ایکس ام املا اک 1۳۶
 ھو یت ا س کک اشد یک ور #
 زر نام اس میلو طح ایت آر رب سرگرم
 لات طرف تل« یدو« لب ب تلک ر۷ لوگ بک

 سب ںایکین ےس یل دع ردا لح رہ نرم .تصعلگ نی لاظا 22

 اندام اکا رپ ر لیکی لگ دا ایسا رتہدایز ۔ںیتیھکر سیم یس ایہ بک ترص ایی یگ کام
 ںیڑہن باطخناک؛ ۶رن و کس ا سز ماس مج داف تینا ےہ
 ر چک کل صام ضرر رتی سا نون تن زار
 سس تی جا سم ست تب



 منشی نا وم
 ١ یک یاب د ج تان یر زارف ت ل درا قرار ۱«تفرر رر کیدل

ایر ۔ےہ اپ ل س ل لعن ےس م کرن ضم ترک تراب« بطر نر
 رگ ر 

 ےن اک نارکت ی اشا ےل سا. کر ل ںیم تایلعردا تالت نا رر مت

 ا۰ بستر رر کل راک لک ی کے یل مک نسا مارکت تعب ناروا رل م
 اپا اب ارب آرت در گز رد کدال ےک اک ميل ین
 ےک کپ اہک س ایک کہ س یار م تی آں ا رک ماد یل شرر یلص یورک

 اف ےرہدرد ا تیلرو ا تیل اکا تیعماع تیلیبا نب آ لپ برا خم
 کروانا مامد ب ره کک سو بلط سعي هستی یر

 هی ےک ےن برکت ین رفع | لام ےس تایر مدت هد ںی درج م ام سی

 :اھ قباطم ےک ترول ابرو هک طا کب ال ارب دوط عام ےن نر
 لس لس ا ےس ا ےس نون اسیر وا از دور جن هو کر تاک

 م طر یلص لوس فرم یش د تردرن کے و کیدا ل وکر یدک

 پس ےس 2 7 ےل کت مارو هل ی

 کس کوچ د یر | ترور آه تم رو عماد ٠ عی اہل کے تیر

 راپ آد دا چی لپ چ مر لک تان پد ےس یلید یب

 ےس کر تری کپ اے لم ےس ںریکرا یر ہک اضد لم اک پت ےہ سدہ
 اب انک لخ اک ار ود ےس وک تر کب ےس ہد سا ۔ےس یک نیلا ل

 ےک 10 نکا هو کریس ی ارد ادع ینو روکے یر اکل با
 هسا لپار دایک ت تی ۱

 رحم اکل لو نک تن

 اس نیر سیره ضرر رکن سد سال - ۴۷ ۱
 سبک ادا کارم

 یر رده آل ںیم نہر
 هر ار

 - تابطخ هل

۳0 



 اض إلع

 نیم ام ےس ارد اہے یر ٹر یف یاد ام ےس سراب یمن
 ہا کلک کے رک سام کود ےس ا تی ا کت رف ہہ

 و و سہ ن رد کر م
 هک ا اکا 07 ایپ ےس ےل ٹکر کے ا | سا لک لم اک ت زن رے ایم

 رک لا رک اب ےس سل رداو یگ تل ضرر ا در کی ین را ٣ے ا

 ھا ایچ تان هل رپ بل نشر. اہ می
 ترم نیرکے بم رامشا فٹ کت ا سا دارت کارو عرب سا ے

 حک هزار ول رله سا شد بد تر دت اٹ اوخ او شو 7 ا

 لوپ لس اع ےس نزا ےکار ف تداعس ے یم. ےس را! فین لام ینا ےس رن ےس را ڈ ا
 ا مک یس جسکی پلا ےاضرر رم ےل رے

 ید لوھکت ای ےس ا۔ ےی عا ےک ا تنج یل ند ےیاضر بد عقل صر
 برس باد ی وع ےک ترس ید ایج یک لک وار کک ئل کرم رک
 ںی تخاف درب تعاطر نابارپ لر کت باطل مرد

 بہ ت عاج نر دارذارطباط لب تي یار یک الس بک ں ی نک ں یھ تلح
 لر لی ید نیز. سو نخ ےس سا یک کے یے
 دسید س تری رو 770 اررمردا تمرھ و تزع نںرک سا ۳

 هرکس برو بافتن ار شپ ترانه لک
 ان اف پچ کت ار کت یم ا ےن السلایلع سر

 لات ایلاپ ہر کن لت آن کک با لکی بک
 راش ےب لس حر دا. تسمه سس یکم ان انژک سا
 لب رکی اک لا رپ لر رے « تالمامم و را گز راف ا

 ۰ ظذ

 ۔ ےس اتہر و گالہ یخ یٹاھک کانکس ا درک
 بیک نیلا ر ر

 -ن مسلم هل
 عج ہے تے



 2 نل

 استر یاشار یا
 رک ام اھم سر ال اھت لا + ےہ اتل اب و وصار کت رخ نر

 کر مارک اک ناف ٤0ج بود ےب ایوان قلد ےک سس اروا کاور کت سزز

 ۱ چی یر نخ
| 
 دا. پ 7 2
 2( ۔ںوہ تہلاو ےس لکم ےب ےہ لے تر رب رم عرف اه بیکرت از

 ۔ ےہ سر پ یخ تحعاقب تعامبی کر کرہ ے سج ملودی سا

۴۰ 



 ےک نا تام

 میم ایل زیرا نیز کد
 تار آران یمن
 یک لا نم هم رم
 نا منو یر او توسل امو
 در یر ری و شعار اک
 ت0: 70
 نمو نام تبتیرتنآ لیزر
 یل او ترک ویو نم بر
 اناج نک کاله هری یر يا
 ان امان سز نر کن

E I ESےہ مر وا ید  

 و ریلن ورب ود ءاجںقف رپ ال ریپ نو
 وچ 2 25 م گر 23

 ريق وین لکل ہرا

 ا ماکس ل ور ایر کے ن ںگول نا ا
 7 ےک یه

 1 در تا عارف ود رے لراو نام.
۲ 



 ورک لورم نیز تسرکرک
 )تستر هی جاش کس نر

 کراس بس یک ناروا مرنا

 ریز پر روا ےس ای کادرپ ےہ اس ار چکر ےہ ےہ ےک
 ےھت یی تک ایراد سالاد

 رکم ناپ اہک یل کای پا
0۸,0 
 سل مس لو گر تب ےس و لاو

 زا بل بچه فا شا رب
6 

 1 اظ لا ںی ل رد ےک لاک تو

 ۶2 فکس / 7 لت ےس ےل ےک تم

 لیکر روو ولوت کں ی تلاع ییا بالکل هل ےہ



 ا ۱ نل

 ماا ےک اہ ےہ و ا س اپ ےہہک لوتس ااھب انب ےس

 لر ضد زر لک
 مم ۰ ۰ ےہ

 رک بار لاو هثلرد روا لاو ے من تر يا

 ر و ۳ ۰ و م ف
 تاب سنا لاو هر اد تی تا

4۲ ۳ ۷ 

۱ 

 ۱ رر
 ںیم ودا لان ےب ےک نک عا رک عت ؛ ےک ود روا ہرکس فدک اش

 یکی ارور ابر ارم ل صا کے اکیس ۱ ۔ ںیہ رادادپ لر اف شوم بال سلیررا

 هو تجدید فطرت اس کن وب کد جا قدر سطر
 چڑ کت جت رو کپ ںیم لوک نام تر بر کلش تا
 7 اره سارا اکا کارا تسلنن مت ددالا رک حت ےک ے وب روا ارخ ےس سا ےس

 ھکو یب ںایمرواو شد نر کت کفی لا وقف دردنہ ےسرصود نصنب .یککں یم لھش
 ےس ایں ایام کت خس ا رک سب یو ددا یاس ےن لورقخ کایسادس اکا اظن یم اظ
 رب ترکی ترقی هاس ےس اجر مان اد ںیم لک کعب تروک ںیم ںیٹانیلردا ںی
 لہ طس ا . ایگ رزترکپ ا ای لس یکن ادناف ےس ا ےس ٹا کب یت
 ےک لت را یب. ےہارپ از ہرلع ںیم تروعع کد اد یب ںور ڈے س اش دا کرا

 ضرایب. کیف رزق دل کی ا نانا د ےک اروا پ ارن ںیہ لیک لار
 یب لشکر و تروعں یم ںوفیکرم چکے یز ا . ےہ او لر ترم دالدا یک

۱ 



 تج ےس ي 7ر
 7 زیر تکرار لب رکاب سر کی داش
 هست قم | تلاش مرا پا لنت اسم در
 لام تک کن چرب کت تعمیر
 ال نهج هنوز چہ ننگ کل شرک یکے رک ع ےسیرپ یک
 ر ں زار لست نرو ! فو را ییا ےن سا کلمے نا لرزہ ےک تیغ تر

 ار ےن لا ارب با انور زرا ات یہا جر نیز سحر« ادردزرپ ےرہ کا

 تاب ع یک کس تشرب روا ادم نعرے ر اقر رفا ۷٢لا

 و ام بر لب کر تم
 يا سم تی سا نر یبا ضرل من جس 2480 ایہ ارد ا ےہ اد زا اڑا

 ٦ |, تو رک یتا ےس اردا ےس ودر اف رترم رل لل روا

 اھ 9 من که سر کرکے ں رکو نا شا -۵
 یکے طب زز ےس ںی یراض هریک کس یر
 تبا ترکی راشن بجر کاج اھا وب ا رتا اھم ےس ےہ ےک لردع اوم ںیم بلا
 لارا ےس تا خم ی نیل ںیم ےنر کرا ےس نہی مکر وب اسر داں لات ےک تیبراا
 لوکل اورہ « رب اد یگ اس ےک جی کیم ےس نا کے ہو یٹزلاکں ورد ںزبدد
 دا طی لاک لک ےہ انکم یش ام نوچ یکے سے رد تک س ا ےس اب ل
 ال اک کت یک درج کمر یک۔ ےس مزال اک امتساد لو ہدیقعےک ںتاسیا رب ںیم ےئل یس
 ب اد ںیم لکی کے یہ کازم ےل لاب یجب ےس کر د دت سوای لولا صا ےس
 سک ات پس اے سکس و ےیل ےک نکے سست نا نیا ےس یک ےہ
 اٹ یکم روا ےس جور یک رد تو س١ لرلعرکم سم ہک سیل کس م ےس ایک شیپ سیم
 ا ےس کف درعم سا بسا شور کج در یک سا مکه سنت یک
 تو سا هم سس ا اع ار کت سبا“ اف رل ع ر وص لصا می ا ےس ایکدر اض: فر یک

 نام 4 ور ام ےس ےہ لا ردد ارا رسل “کس )روات رالو تداع قران یک ےک

 ماس یشن تادافنا ےم
 ی  .ب820+37+ 7 8 00

fF 



 5 ک7 نص

 تارک ی اٹ نکے ےل ےس و سد اتر کرلو اک تلا ع کہ ددا پاب گہ شم ں ولی ا

 رک کلم سا هی ےک سنا که سرکه ایت وتی را یوکے یی ےس ےنرکل ع اکر سم ےس

 دا شل سر7 هد لا نس سر ار صدم آر را باس ناک ےئل

 نر اتن رەد عزل پر صاف "مع ۔ےساسر نب رم ا ےک ں ولا م 2 ناس

 رک مار له نی ا فرم ےس ری ناس ا داس سرا ےن ملا چپ نایک

 لز لرقم روٹ بس ہر ٹن رپ کوی سیا اتنا ریت ںی 6
 ۔ ںی ررر کلم نا ںیم سا ےس لک یم

 ا را لا تک الا سیب ات یلدا درد دا خب پاب
 هلال زا پاپ -دد هکر ام هد در پا . قرلحم طع انب قحط پا! اب یی
 اطا ارط اب یراسو - ناطسرداو اب نلط داف پاب ی

 راک اکبر اعم لا« لا ی ریش
 فا ام یکے خد یا دین ا ا ٠ںیم یھب یی خیل ےس ںیب نا

 ےن ا ےس یکی بلا ی ترو برک یو دابف اک نوا تشہرحگ رکے
 ےل ر اذا ےہ در ںیہ اوداق نیزلد کرم هنر نه کا
 ۔ ےس اور اظ ںی ترص یت وم ترا گو یک دا سلا یب ےب کک
 ای: طناے ںیہ ںوقر نیت ریس اسیع کے پایہ ںی رب عالم سید مپ
 ۔ سب 1 یم ترطز ات ہد

 نان تغار وار طا ک ردت کر
 نیم ےس وزوار دارم نیر جس ادرک ور رل ےہ سرکل نا ےہ 4

 ترج یکے لعد ںیم یراشد ای کس ار ےس نر لرب اپ اید رل اب رل ب س ںی نانا طب رپ
 طے ردا ر د دا ی تصح کہ ساپ ے داماد ردا ےار ورک عز ازعل رک

 اک مارک انب یس مت کت ٹرک ال ںی مد کیے رک ریل جور بس
 لا شرم جم و رکض فا یھب نال! ےضاس ےکر اد لزا حل ۔ ےس لس نوک ا

 تر را ےک دھن یھب تو ییا ا یک سستے ای امر کک الب رک بس سم نو کلادفردا
 تبع سس سیا سست



 بس سس سس سس 5 نیس

 ار راد گاف درد اطر ب تردی کت انزل رک تي ته یه
 ر رر ےک جم یم ےک می اول ہور رک رکا جت در م ب م ےک ت رر

 راں ٹرک اں باب فلک سر 9
 ۔ ےسررجرم 2 | ترتيب لک فرم

 هر تر ترس رو تصدی پاش

 ۔ کسر ارام حب ےل ں اک ں وپ اب ا ای رج عر

 e ام هرچا هلو ورا کو رس
 گیرد تیم لاین گل قمار سم [ ام لک لزاود هد رب لا لب
 نر 2ر دن تمض یک رر ورک لن راب یک )کل جد هرجا سس

IIIS,باله نت ےک ت رم کک رہ ںیم ہیک سا کت یب کوم تک  

 مو تینا ےس نر یر تفسیر شیر
 تر" هتل او به تب رله نکا وہ اوس ےس سا ےس نا طس نیم ےک تار ترک

 راد تم مپ یسک اب ۳ سم ام هی ےک
eyدیبا رر ار ےک اذ اضن هجوم ۷۱ گاللاه ی لک ی هر  

 نداد را ےہ ر صر دک ےل غرار ی بل تیر نکس + ۔ ےس یاد ےنرہ

 ےک ی ار کے یس نوکر سرکہ وارا اورا کک اروا دوإااو ٹی فنر نم مات
 اتش ور رکے سارا

 ناف سر

 دکن ای ارو ےس رد ار ےس کئ

 کے تا ی لام نسل رہ زمی لترا و تیزر بصام هات تح

 1 مر نال رله رکے اد نیک الار ےٹ إڑچہراز ےس لب تنا

 حس ما اک اطخ اسلا ے ہت ےتر کل ایخ اک لا م نح تم اھو ردا
 را جہ رکو ہم ٹر 24 رر ےسرارا ےہ ز 0 ال تو بلطم

 دس حت ساران هل



 ےس ن رسال

 دما امو لل ن ضخدسال اه را ترک ع۷ تردد ۱ط ان اخا یم ےن ھا

 رطاوم ےس بکس یم نکی کا ترنم ےسارط ےب ےک ۲ں ۔ییش نھ ہللا ئم کرب

 یر سا درب لا کج ی ترک سم تیا“ اتری لن لرلې م لس کسان سم

 ین ای کر هر مر تم دانہ ته بقا ےس بو
 ککے یا رر رد راب س ؛ ےہ فر را ژان هم ع پسارطا قران یاس گر وا هلو

 روا نو نام« ےک گپ رم اک ار س ن رک پسی اند رکا کب س اهدا

 بکر سا ںی کاک یس یز لوک. ےہ تیکع یہ دن بس ےس نایمرد ےک نس
 سا تشکرها راه ےہ اب سیم رام یکسر ےہ ا“ رر عم سم ےس اربد

 رپ رخ ایام ار ںی لید کت ا سا زادے پا نہا
 ا و یش
 ےن | لات تا ار

 7 7 ےہ ےب ےن اس بس ےہ یش نا ردا نیو نام ا ا
 بارم تر ام ےس ای ےل ل سایر ب پس الاد ےک ت ردت ب ر ۳ 7ر

 تگ بس ےس ادم ےک پ اروا لا شیر (تضحردا ے۔ رام ٹن رکا رت زم
 ٠ هل ناں پن نام ےک سا ردزاکی سکے

 نار اہ کز اجا کے ضم کف رس ا ےہوراشا فیطل بیم نخ تست سا
lıتر اد یب ا کے کر رر س ری کر درکت از سرکہ را تالال  

 نر بس دف بیس هیت اه رز و ندا تا
 مزد هک نزن. شیک رز ساکن ک کو ہلا فیض
 ہم یک ردت ا دوا کس شب هی تر هدر سس کیا شا
 ےس لاکر سا 77 تالا ےک قلم کے ےس یک اور 2 ےس ساز ور یر رم 6

 لب سب ےل ص مرر ۷ ایا ےناردا ھر

 ر 2 ۰ 1
 4 ممنوع

۳۳۳ 



 میر نرمال
0 

  ٹٹ۶ٹٹ
 رو جے زہر ایت ا الا

 ےب ےب -نو تب ابر اردا ےہ سادہ 1 تک اصعروا دور و۱ - درج

 را المپ تبت یک ادا یلع برقیم لتا ملت ا یکن رکی کسر
rkدالراک آن و یار اسلا یلع عج تزطع یر امن حد ا ۔ ےہ کا  

 یا ۴رپ اکل اھتس تب یہا غفل اک لام ان رام ےس جو یکے رپ تا کج تر

 ےک ی رالرا ارت سد کس برا ارت اد رب دار ےیل ب کے نک

 کر بلطم ہے ام اج اظ نار ج اکے لہر پ یو لص انا ںیہ ت رو“ سا. سیہ

 دال فرشاو لض اےس یف نا وف ماخ مہ سایہ ےہ رد ٹی ساد
 کرک ا ےن تو و ا ےس تاب ی تان هست رک
 لا کل ورا رج صرف کا کن اگ ے  ںومتا۔ اھت ایدامب ہاورپ ےہ دراز بس ےس

 نزد .ےہ ھی شادیاں تّنج۔ ںی شددمکس ےس ںویردرقذ کت ع اطول یب س ۱ں

 اهم کل یی بری هر دهن ی هل ورا
 رکےت کر ادرار سرد تجار نوت رد! لادن

 ںی رور کم وسرور وظف ےک ت یل ام در دری تإ سس اردا ارت کر ربت نزد ےک
SIANےک تاک ےہ دا لا رے رکا ا سا ےک ںرئاسیم ہہ  

 دو ۔ےہ پا, !راھپ اور کے رر وا ےک آے نایاب ےک هراذک سل ايم نره ےب
 ارل چد نب هژاورد تاثر ایکن اب پل مہ

 دری هدر دز ضرب متر ۷
 رها تا هرم ارم تنی. یراصنادا مت 7

 ۔ ےس مٹ رک لر و نو سفر
 ٣۷( ۔م جرظخر

 مسخره
۳0" 



 4 نار لان

 م اخسر ۔ رپ ھنزرڈ کادخ ےئل دوادف ۲
 ۔ایالررص رک ےک ردا اکر زعل نا ےئ ال لار ا بج

۱ ۷- ۱) 
 ۔ ب ناک خب نزف ےک غ یخ اس سا اه هستم

 ۱۱۳۰۱ اجرا

 . نی شیب کاره نزد سا تحفے تا کن ود کا دن ےل
 (۱۲ -م لرد ١

 کی سا - هم زور تروا اچ د ام ےب یلص تر هتل ابا ناب

 ابی ناز بد یب پنل سمی یلفا اک نا ےہ لو خم یم
 رغد مپ نی« نی« نر لب نیا بنا -هچ های تی لافت زاب
 نر تکی رب کن ےیل طفل نیک تب ؛ نیا: پارک س یک ےن تنال

 یک م لوک ےس ید تر لیرط کیک وما یا ےن یرعلا یارو یم کرپذا٭ ںی برک

 نان ےب ےک ب ل نی ےب ےک د ا تر عت ن طلا نر نس ںی روم ےس تیل اے

 اپ - ںیہ ےس یم ادف ناصاخ کمر بساط رو سا کس اب ےس ےہ زل
 ید کی ےہ ںیم نک ںی در قت ص ف دد لاش تاذ یو١ ےس یم . ایک یافم ماھردا
 2الی جروسروا رهن رکے پل لے س لآ ب ل اپ یم ل رئ ر ب ےس ن ات دپ ب ےس تب
 کمی کرا د رپ ی ربا ننه س تاب کد رد ےڑپ رواں

 ی لمل و رس ۔ ںیہن فا هر رت یک حکم
 ٠رس 2 رم

 ت کن ارد یکل رگ
 مدار ویک از جیپ یکں انکے ایک یش کز پس هو

 بوت اکا در وا ےن الطبل یہ دا لا لک + ار رتلا نیا تره سر ٠ ےس

 “رام تیر مل ود سم ہم سس١ ےہ سا ےس ںیم نت ہل یی و مجیک نھ انا نب
 لامتلدرم للہ اک تی دن رد ؛ ںرقوانب رل ال ۳ ۰ در ی رخ گه

 0 1 اور سبکی کس یم ترخغآردوا ۔ےہ وہ رانف رک باز رو راس کرک یم

"۲۲۵ 



 تام
 لور وذ را هی ےک سیا تب کوک احد یتا ی راس رخ
 لرد ابی 4 ا۔ ںیہن تیب 7 7ر تار رب یدابسا برکا اض هو 1 ےک سر

 رب تنه س تن رکن ور که چاپ لص ام ےس لکن روا تا ا ترم تن
 تزعح رکی رک ۷ ؟ابحاو هشادانبا نخ هد لے اپ نار ںی ےک ررر دا ا

 الها نم سیل مادر ها ی یاس ان کید برک هک مسایل حر
 ۱ هے امر بغ لمع تا

 نگر ربلط + چیه ادیت ی فسا ےک ن ای لس ادد
 2 یار یر ہ ےس باذعروا ےڑنار/ے کا در کے ےس ےک 2 لیکر ا برب 2

 رپ یراق ابی نیر اند سا نقد تیر
 تان گے نہ ۔ ےہ یا شرم هتسارخ آب جر ےس یر ےہ توان یک تار

 کن کم ایا سی را کیف اس کان Eg نم تر
 رب نواب یکم رکی دریم درر کو دول یادی رپ کس یم شیخ لا
 24۵ تارتد رخ تاوقاو سام  «یی از ترک د ملا تدا ل ید

 اعم تاب قر کےس بام یکادط ںیم ےسریو یکے سرہ دالا کے اک اد م ابار ۔ ںی
 بت کسان یریند چپ یلامع ارب ۔ایالبب ںیہن ں ویک سب ازت ںیہ ہم تآرب سار ےس
 لا نار یر ید نا دا تر راک ےئاراب رکا ےس سس ےس ت شی ھک کرت

 عتبات نام دارا یا تر لب سرب سرب ی
 تمص ںیم ست ترکی رد اکبر ےیل اس هر بس چپل فالف ےک ںی نا
 1 در ) ضرر هزار رب

 دالان وت
 رب ی نفیس نفت یا رسا رک قد ا م

 "ب رایو آے تہ از یس یم یم تک کس یک یوا کل اھک یم تفم لا

 ماسک ٹو انا ھم

۳۴۲ 



 ا نار اوم
 ال ز ترا برش ران وت مقرر تک هرم زن ساری 7

 لر سا ےسرہپ ها اد صرف ےیل ر7 رش فرم سم ایکس یخ ب

 لک اا ما طم وہ س رت داسی ا یی ناپ کوب ےک ا ےس اہک دا
 جے کس نزار 27 'ےہی بلطم ےس را وا۷ ت ی الرب ۴رپ ےس

 سرد پس یک سا ہمت حر ییا ےی قا یراس ان حالت بس ےب ےک یو
 یں یخ حر سا ےس یر لصضاح سسر ےس لاس لعن نامی تمض ےس ادفک بس عط

 ےن تک سا ۔ سرد یو لام یر ےک یاس نا را تی سار
 تکل لو نایک سیہ سوپر اکہ ہے ےس ت سرو ا بک سیو لرم ام
 ا ا ت فا ط یکن زار د ا ےہ ےک ب سرد ا کیسی نزاو ر ود ےس

 ںی زایقم لوک امی اکم اعو صاروا بر دریا ۔ چ ںیھ الاب ےس نزلات ب لک
 ماه بیک م کہ مرک ع کن الاد یب ار یز ہکی یم نج یو دےس ےس
 را کرنا رک ےہ باص یہ یک ۷ت اہک م تزخر دا ےس نزای ب یں م ل

 را یخ کھ و ہہ کرم سین خش نسا ںی غیا سد الا یکن زات نانی ےک ر سو یه
 ابد ٹاپ یسک ا ںیم مقا دفن کہ

 ےس یر ایا لا نواز
 ساروا زین فا آه شب ازع ےس اب ےب ےن نکے اپ ها - ها

 لا خراب رب سرا ےہ یس ےک سا فر یلاطلس رو یکم ںیہ نایمرد ےک نا بس

 ےب ی دام ےسردا ےہ ال کش شن رد سا ید کرکے ساو نر
 لا تساهب ابر رک ےک فانا لما سامال ام تر تګ ر نهد تب

 ےس یز د نام رک که هر ده رز نگر ی
 1 ۳ ےہ رس کا روا ام یم ین مدد دعب ےک هما ےل ب

 نک تخل و َ سلم رای ےس یر لا بامطخروا تزفغمہ کے رب بلطم

 ی یر



 2 نل
 لٹ سس ا ل

 سس رک کشک عکس جم کج که سا تا
 فو اریکسون رم کای تن ادا
 سوم سرد کل سر تل اب لاک تان نب ل/ الا ےن وب ےس باع

 7 الرا ت رعت س تادعردا ل ۳ ےس ےک یت سه ز روا ےس یرادرعتیک

 ساز هه ای سر عموم ایا ہر کرک یکدم یک کے یہ تا کھیتی ا ےک

 لادا اس ها رک ید کک سری انب کر لع ل اصلا باشقا نود لا
 بانو سارمھگں وہم یہ ےک ا رپ سٹ عل ےس راو عامر ہے تمشررا تحت

 ۱ ۰ گاه تن وه سیر کلا
 ۳ح لام ۰

 al ل رک راصلودو ا
 هتل ریو جلوتر سا سا م تلاع یر بان ےس ام

 لر رشد لر ای کرم اس کمد اند
 میر او ےب ٹ رب ہنس رھگد ب ارآ او سرو نر وز ناو شراب ی

 تاب حرر اما ساب ی - کسیرا ترم ناروا ےسا/س ا ےاایمالاو رک

 دامنود رم ران عدس بکس ا۔ ےس اں اب کل رک اس کت ای
 اپ هال الا بارک رو نا رکن وا دا ں ار یک م تف تشک
 < اما ےن تر رز رک ےک تول کردا ےس رز او رکن ران یر نر ےس

 رک ےہ ٹفرآر رپ ںوزیود بتل تب اور بارک از تر ساب کا
 نمک ھل زانب تم سرت ان ناشی لار لر و ورک ل صصاح تفرعص ولی کی لات نب
 ال نا اپ اب الا ینہ کے هر هد - از ناب رسما سوق نیل
۸ 
 مک یبا ےس سرہ سری طب تی چک تینا کا
 رگ یم لریرام کا باو ملو اروا تتر لکا شا ر اند یر ام ۔ اھت عقر دس
 r اه تب لار ت ام ی

 هر بو مغز دا رب هتسرب سهل سکس العا یکن امہ ےہ ت س١ یخ
 ۳م



 : نرل

 اوا هکر ےس فیل ران هکر ول اف ۔ےئاب ےل ےن راد عرف رکن رپ 44

 رے رکی کپ انآ جیک تولت داس ميل کارتی رتب تپ
 هج لا

 IA يلد 27-0 اب ںی ےب ںیہ یم ارگ یں
 ۔ رپ یر تکل ار ضد برا کبر ماتم کو غلا یر زار رشح

 ہک راز ےکرکب طا کب انکل ام ےسرا ےک رد فیڈ رق ارو صح
 سو یت: سب درج م ںیم ںوب نکی رام ںیم تب کی لس هدر انل وس سم کاج
 ےن سن سہ ےسرا ےک نب یش .ےس ایس 1 شام هد سرا ردت ںیہ 71
 ین کاک ور ےس ںی لہ اک یب ںواھبب ےس ب ا اب ےس تلاسو کی وت زخت

 در سفر اف ہد حب ےس رب ٦ 7 ےن لم ترضح ںیم ےرا ےس جر دا اک 2

 بیر دا هستن داس سیم وا دامت یی رم
 ۔ اھت ایکت مف ارد ےس یس تزعحے ند اد اد دا ہت یامجف یم سینا ےس کے لماکی ند یر
 7 ےیل ےک ےک ارد کس تحرک هند رک ںیم لب

 بیند از و ی ایا پایا لی اد بارسا! جی یب پاک
 مر رم پر

 کد اقا اک کر ل ربط ن رک س یب دار بت ےس ےس رح یم تیبآ
 22 ےس یر الو یک ب رکن ا بطن ےل سس اھت رک AT نورد

 ےس رو ےس ےہ تن بار ندیم هر

 تار

 رت ی ےس ےک اں ناوک ےس یک اک ر دایر ر زاروا تب رد
 سد نہر دا ےاپ کر ےس 4 ےس یر ےک و ےس ر اتفرج یل سرلا س

 7 سرد ےکں رتر ود سم جرالفصا - ےس اہ الرا ر رت سو درا ےس یا جم

 م0 عکس b ەل
 سس ل



 ۱ نرس الم

 ے۷ لاس سرچ لشد انان ر هضم یت رک. تک

 سرود سا پ آہ کے جیب بدطم . رال تش لاس ردا ےس گس ت والو لاس اکر
 يا تقد سر. یھ رگ تر دب کی ئو اسس ری اینو یب و ےس
 بلوک ضا یم لید املا سا ےن سام یدلا لام مو - اھت کی ارج کت رافسو ل
 ظ۷ ترع 2 ہک ےہ ور ٹل اکو /تررصببوحر ازم ے ال عسلی

 تری کمال لیک ںیم طا بل لگ ضرر لیک | ےس( صر ب مد لر لاکر

 ؛ ںہ ےئایڈ ہو ۔ ےس ٹیک نہرو یکل اع
 ےہ کیم سمن یار تله سرکاری
 هما تسمه ات هنر دا هلو یر کت
 بام زاروا AN ںی س ارنا اسروا نومام لو یر ے لرلو ر

 تمہ ےس ےل د کا سیم تصافن رد )قرن کر ر ںیم اردا ٤یک یل رک

 اع نوشت لا هتک مس آه آر فا سا« ےس

 ار1 نئ ااس سم ارج ےھت ےب عم لام لرداہ لہا ےس ٹےرں یم دوم

 ه نا« تان ناتو« هرکی تک یخ تعرد
 درا قرعه رد | تتاض ارب ارب یخ کار وا ا (اہرپ عرش ارز لک
 کت دا یر نزد« مکرر نا
 ساپ ےس ی کرا: اھ بویت ع اپ جا روا اس ا میکسر

 1 الف وز نازعور رخ اولا ازرا لار شو ٩ تاج« اگ ؛وراوٹ لم ناشلاع

 کام رک 7 رٹ لق یک رر سالردا تنفس مکه سر ز

 جاکں راشد اب بلکه « تسلط ترب لس س» -قرب + ترعلرک
 دو یکم کہلا تام هر ےتککسر کس اھتےس سرہ ےۓ امردا تو لاع
 رگ ےک کر عطا ںِض ںولد ےک لاردا ے ےن وزن ۷ تام

 ال اب رم جدا املا کیک یس رد سس ا ۔ ےک کس ںیہ لک علم
 اھت ایک تیز یم نر ان نیو ھم ناروا یکم رش یکن او اھت
 لر سر بی رم ار دا اخو مات ےس ںی کی م تہی کار چپ



 مر نال

 مر دسر دمو تک« پیکر از یی
پ بر 5۷۷ر ۳ 7 22 ار ا ےک سا ےم

 اھکر تقورم ٹ

 گر لس رب هرس ںیترر له تا ل تإ 2

 ےںور د ہپ تردد روا نور |! ندرت ش ترد ل یت رر تری رد

 دن درک یت کپ ںیہ ب یت رس گل نو رو ساع سرو لرع
 دا سم ید ںی کارد 7 بلک ےن 779 شر

 الات شانس بن تی انب حرط یکں وایبروا یک ا نکی یف
 “تن تنشردا ےس ا۶ا( 7 ےہ ےک تلخ تردا ام اک یش

 کر ترم تیتر سا بين تو سن
 یکی تم سہ ت لاردا تھم اے بم اخر تراس سام تفر

 رکن کن ید ےل راں مڑ ایا یم رب 5 اں باک سرب شرب تارا

 - لر ترا
 جر ب حی 9 نیہ 2 ل کر نیز ےنر یر ید مص و اس سا کر مصالح

 درد لگا یک ق اضا ردا تف رر یاسر رلیلا طر دا٤ ےک م یکم اسے راض ےک

 یک ٹاک ییا دار چ کر ردا ت اصن او لر عد ا کج تصور رک یاد "بلا

 کر تب حک تورط رهام ید ساک تر تر
 کت بکس آله سریعا پر کس ٠ لات ایر ت يلعن نروار

 کا یہ ییا تشیع کس وک عم لیون شرک بک ایم دا
 ےک انا تار اھ اکا ہا امت بایا ام” ےب رو لم ےہ یم رک سم تام یر عد

 نام ناول تعین ییہ ےہ رد ا تمرنب ےسننارارکےت ےن ے ا لام ار سا ےللل

 کت ارس رد ا اچ باو ار ف ےہ تیس بہر لنو یوکے ارور کیسا
 رلے نر در اب فرم ںیم رفع ل و طو لوط ےل کوما( ارا نو انار

 ےک ادب ےک ل درد دا ا لسن انیظرکب لت روا نس کع رر لا ےس کک

 ۱ ۔ےت رم افر کت ما
 لار کل سرا غم لع ں اہ 0

۱ 

«۳۱۰ 



 نص لو

 ۔ ےہ ںی نک تہ ےس سز ےہ نیک سج

 م ت وا ا
 ۱ گر سی ھا رای فس نے ٣ں تاں ا یب ےک ررر باا پآ

 اف مارک ارا نکن اردا سای لب بمنرر طب رک زر ںاہ ر اطا ےس تا ت

 ۱ یر نو کر ں اب رد لاو تک تا سد 1 بم ے

 :بلط ےس ایگ دررکف ذر انک یر کس سگ یکے یہ سکہ اب ہد ہکے ہی
 بارار دا الضر لاگ ارب ام ےہ ت روم متن سم ےس رکن ج 7۸ یس وو ری رکے

 له جهت زنی مسکن ارم ےس حا ھک بس لو
 ای نر طاها هو کس سیر رب را اس کت تم رے

 ازکلایر سام کل ما هستید نید لر ۔ ےس تردط ںاھشن جے ہم

 ےک ےب ںیہ کی کپ ےک ایک تارک ےہ ار ےس بنام یک شا بسر
 - لی لود یکس ا ےس عمسر ارد بلطم کر سبب را
 عهد ےک سر ای تس اار رقم ن ین نم مک ضرر

 - هتسرتل اب نانو ی ہوا ساب

 رر ارگ بنر نم ےب اکرم کب ےس ف گل تیم رود

 - سرب رم ما ازم ےس نا سوم ےل اگل ت ایفم ادا سرم
 رود دا سرب تار ها را لس ار ےس ترتیب ب رگ
 کلر رود کارب هتل ز ےک اا ےک ین تن لات بم

 ۔ ےارپ نای

 ا ا ہیک بالا
 از نب کب ا ییا تسلط لا انجام اود تتن ںی سا

 یاس لا تر و یک مرد اد رب س نادر حتما چشم مو کلر نریم قسم رد نا رک سنا مو

 ا امر بس شی پیچی نی اپ ےییرکب ا۔ ےہ ای کف اح اھم لر
 چٹ رک ا و ا ال ا اک ا ا ا و

"۲۲۳ 

EN 



 م ۸ نص

 سا اھت خاک دی یر ایک گئ ار بار پ تشکل طب ی
 لپ مس هستم سا با ایک اور یو رس یے ےک خر کرو
 لر لرد اب ٤ ALY ےہ ردام رک 7201 اس و ےب کل پل ۳۳

 ریال نے سات ادا بم ۴۳ا ے لامر ثلا بج ناک ایت یخ لات

 « درگیر تیغ
 ترنج ےس بہارن ےصناس رکے ناچ الع اض ےک ہک رک ا تی

 ام رکت حل سیب کی پارک گہ بتی خ یکی وم تم درب کیا ۔ںیب پل ےناچ
 بارک انکل )ےن تی ا ساکن رت ےا ۔ ین کرن ارومحتەد ےہاب ےس نو اب تار

 با سو می ارضا هه کی یک ترصد ی ترکہ ہا رک یک

 لامعر ودر کلوب يک کد سنا تاب مد ےس تاک ر اک ور کا ددا

 ےل نایاب دی رور کی ر انو دوار نار ایم ےب رک مط یم ا کارا و ےک بہ
 ان راس نیرو سلم لاو تست نرد اتو ترد کک

 لک سد تر لس رسا یخ هنر وب یا کس
 لاری » ل سک یت رر ہی ای دری در یک ہک ت رب یکے یب ےس نا دوا کی درک

 ۔ ا ار رار ےس ےک

 کر ترے ں وس ں نارد ترکد یکھ نام کر حت رن ےن نہ کی فر 7

 هکر( ررق یز ود رو ١ بکر اکر ذنکں یم ںومظمن فان فاص سی کی ترک
 روا ۔ےہ اد کر اکم ےک ں لرب اتر تکی ہد کی یکم اسار اھت ےک لا

 ںیہ کاکی رکی یا یب ےک هست. 2 سند ی ب
 ے ایر سد کت یب /سا۔ ںیہ ےتکس ور مکا رپ ید کب پٹ ےتابہ ےس ئ الا ود رک ھر
 را نیر ید یخ لک فع ہڈداد ارف ےیہ ےسےنانب وزر وی کد ا یا
 IG کم ید رک ےس تررق لار آب هاب تب ا کری ۱

 هد سن نر مر ۷ اد یکے سرخ ام کر ڈیز 722 ری رپ کمان

 ماس الا یش ست ادافا و
 ی



 و ناسالم

۷ 

 فیل ترابری بسط ۷۱ فید « غم ۰ تیام هرن ر ر کس کک

 ی هما سدان نی لا ارزی
 71 ILL رل ےس ے پل طم | ردد ۰ چرا ا ر مو ہر

 ےل تگ اب چپ ارد ںیہ هدر زیر« ردات روت لام تاب

 ےس

 رس هے



 جو رگ سعید کر قم لر
 سرسره
 نا بیک سل شناس مرقب جنا
 ودیزب تی یزید کرک

۰۱ 

 و و ووووم ا

 ناو ایاوجرخبیتحاهلخ نت نر یاس

 7 یگ نرالو اناا ھم ارج غ نواحي نیلا نم لج

 تک باله میس ةا
 ی رم 8

 دن نعناع نوع : نیو

 تكنرو تا بهذ ناهیس مات رب اهل یکمب

 یف ا كلما تا پام ا :نورعت رک

 ولت هجا و دیتا
 لع دمرحم 00 ان زئی

 او 9م و ائ رد

۷۳۵ 

 و ۱



 2 نر ام

 رر اس مهربون نادر او کاروا

 اے کام“ ایم ا ںیم مکے ن رک ناصایریدا لاکر لا

 پارکی ںی اندر ارگ یر این ءاشرا ںیم

 رد هک سا تب نیز ستم ا
 اھ ان مت یر امر ل عاد ےار

 هد نیز ۱ی گے اہک سی بوس ۳

 گو کتب جر سم تسدربز یک ےب ںی تی یک

 لا گنج نیز ساب لودر لو
 کت رس

 نه سرود نا سنج لاو زنا سا

 رد ور هر رک جر کا ازاوکے ام
 هم سلف او لو من بارد
 تار ا 700 وہ تار رب



 لا وه

 لار ایم
 لاپ

 ۳3 ٣ ۰ 1 م

 دی رد گلا ۰ کبیر

 اور وا ماسه ھو 7 ترم ںی هد
7 1 44 ۱ ۱ 

 یوم ترم ۔ےک پر ےل یو مور نا

 راست فر و یسکاوس ےک یھب ےنلردا ےیل ھم اادخ امکے
 دت ٹرک سیف یم نواختن دا جم ےس ںی

 )رم میلان رسد تیک نی ۷ي بارک ا کر لا
72 7 ۳ 

 ےل ازل ےک ںی لر منا ی کرک
 دون هو لول اف رم

 را اشک م
 اکر تتقر رت فط کا سہ ایکو را ترک قاد تل ےس ران ی ابا گر

 درب تبار سہ ارم ےک رو و نرفته سا دا مت ےس یر ۷ 0 را ےل م

 یی یک ا ےس یر / نشر که یہ عماد ی ت اب ہى فر یر کور ےہ یر مٹ روا

 بجرکے ایک انت یم تایکن ادا ۔ ےہ ید کام مر شی کبر زکر کل اپ لولا دا
 عر در ےس ےردص انمرنمب ںیم ساوقے تمدن تامین فرم ور کب
 هه ارقام و تره چقد نا اف هد قد

۳۹ 



 را نالا
a 

 اه ےکر وم اد اھم ۳ 290: لام یب “رپ لافار ۷ رک وکرم یم ےس

 لی تالیعفتل تار ۔ ےن ےس ڑھ ۶ ےک ا ےس اف ےیسدا لرز ب دیک ترد مع
 کرا تضر ےن یوم ترک ا س ےک کار الغ یں یل م عب ردا “شت ومآ ب ن

 لس تالاس ۳ رک لدا ادر ےس ےس سرک رور 7 نین روزہ ےک لی را

 راب ںیم مع ےب سرخ دا سي پ او ے لور و 7 س 1

 ر اوز ےسرب ہر لإ ےب ےس لإ و کرو ناک قرب رت کد شدا هود لإ وی تاو رک

 رد ےب بس ہو ےن رم یم اد ۔ییرکرکممم رزان ار کی ںیہ الا

 ہالی تر دو هتل و رد یر رب ضد را نزد ما

 اھٹ باس رک ناب مه ده 6 کن ا یی لر وا سب سر یرمللے یے کت یل یم

 لک سار وی داغ رم ی دنا ناسا یر شک
 اب هر لار هل رد ںای یہ یراہ کپ - ےس ا اچ رک هتل را ےس
 رویا کک( ےک نیک یم سید ھپب - کا ی ور رتی ےب
 ۳ رپ ےس رود ےن یف ت ںیم ںورادرم وو ن رب سا. سیل ٹول رکرمر دا ںییل ام

 اہ اس بلا کت صا قرار سا ےن وارد ۱ٹ اب ااکرو ا شرب ازم
 نار سرے ںونودریپ ۔ںیرکف سري با نرگس کش را

eدکور اما قم اکے اب ںیم باطل ارگ ہو فی :  

 27ص نوا ارس ےہر اغ7 اس ےکللم ردا وزر ےس 5 رک 4 کیسا مرد اور

 باوا عش را بیس ات کار رستے ار اکر اوورز سس گاری با اساس

 کر کے ا( ےہ زم لحناد ںیم نیم لا یھب لرل ںیہ ںدررم نا ےس سر رس ےس

 کے ےس کرب ب ےس نا بج کرا کک اد رھپ ںااخ ےب کت رب سا ي

 سر فنر برنز ض مدد ےک امر در م بس ھر مل رد
 جہ کک هلددا قرن هم ناو تشر کک ا نامه صف دادن سر اکرم

 لم ےس صر ںیم ار رم بس هو ید ناو سا کلاس ۳ کر تن
 ۔ ال غ الصف ے شرا ترصد یہ ےک الو لاصو اک سکت زحتدعب ےک لن اقر

 ناحارپر كے ۷ُ لا! را اکے زیپ سیر بسر رکر ق اد اردا س 4 ۳
۳ 



 ار یخی تر نشد یر تا ساک
 ام ترنم. یه مک رسا تر مار ےک ی
 )ندر ترتروا کرک تزعکدرتر را فہر تزرع ١ برقع ت رام ؛ ناکا تزمح
 میپ ر اردا رپ کال او اوم ا ےن 1 یرازآےی الخ نین الم 75 و گرم مانا اش دب دوا ار ات اد تم لس یار

 لب اف عزت کرب تنطر "و سر تره سم ی
 2 8 رارو ان دررانید ۱ «1 اثداإ روا راگ ترضح مم سم

 دشو للا گر یز ردا ترب بف ارب ےس بس ںیم بسا یی ا ازم

 هیت تب صا ضد تک / نپ ںٹود ے٠ ےہ تہباشدا دوا واز

 ھپ نا ےس ےہ از بارم ال بسر ب جم ت فو سا ین 7 اد گی مادر
 ےےہ مم ایل گپ )۸۴گ رک نیل ایل ا نم ادحا رار را نو ستار کادو ۳

 مرغ هس یر ت م یکن ور تب ر رتا ساک ا
 “سارا یلع ادهش نرل اطس د ما ہکانلحج ازل روا سان تح ا

 کرام رر اور تن. مه اس سي نب ےک و تت س یس ءاب تا

 هد را ےس لاشه سرد کسر مدار دستای
 با کل اس لپ بلد رقم کره سارہ سیرکی کرب ےس ار لیک
 مس DII راز اے ی رک د الغ یکں رگرصم لت رس یب بز از ہو متن سرکه هه

 کارو TI ہزا ءاز 7 طلسم 1 مم ترضح۔ںی ےہ رک رو لعن ےس یر از

 کیک نطفه علت لس | نم جد ترسم ن اط ےن
 - < اتم یف ارد یا ناز روس اکل سوم تاحال سا ۔ ا لب دراز

 گپ ناس فر تار بج ل ا یب عٹرم سا ںیم نال تشہد ےن لس مترضت رمز
 کمری ار لحم تولاط هم «۱۳ پا ۳ بال تار - < ار اما هم

 اے نگ یم نارام تشو یر تر بهتر تره رس لا ی رس

 دس الا خسر تساد#ا هل

۳۳۹ 



 2 ا نے ےس

 فک ابد تالع کل اپ سکوی ےن پا ہیر ترت اع دس

 لار موم هرز د ساله ےن سات ل 1 یاد بمب را هیچ پر ے- اکر اود ےل

 fy تمار مت سرو ها لعاب بک نکی ر ٹر رکا قرش ت ښر رعت ے

 مربا تان کنندہ تیا یک ای هو اد نام رج سس قلعے یو روز

 کک کرک مار پا پکا رکو یاو ہو او متن یسک تم بج ےس
 ۔ ایان ہاش دب یارو یکی ہں یم مسیر ےہ ان اویا تھ فون

 راد روا نم ۷ا ای ا

 تک میکاپ مچ کیک یر ات کوا ترب
 تی رب تہ ےل ےک نا مر اتر |۔ ںیم یدایو عگب رم ےن ایم وفود تساثرا

 تیر م کس ریز اهر از تر ان رشر کت سایم ےس ر ل ےب ےب

 اي هه نود تسهيلات ید راک
 ارور نیر ارد شش سه سس 2 ےہ سمن مم -ٹہ ےس 7 لاهد 7

 ۱ ۱ ۱ - ےہ راز ید یک ک

 مالک یک لکی رخ وو ےس نر وار یش مما ارم ای رےہ یھت دور
 1 ام السا جرج هسته کبک ازم یس مات امت مز اے

 سوپ سیم ںیم ےنار ےس نیب ۱ ےس قهر سی

راک رشت مزاج ی ل ۳2 1 ال تاب ی ارش کک رند اض نر گردد کیا
 ا

 کاکام ےس تالا زت اد ےس ی تب ای نرگس تاب یر سی رج
 ےہ امن ایکں وہ تا نیز راس اس کردم رد کا ساددا رب کز

 کد ب لاک عاک چپ ی اردا ےس تا رو )انکا زن کلام س ا۷ت رکد یسک

 رور هلن تاب سا مس. هستم اس اب رج کت روح د کت رب چپ تإ

 لک تب سارگگے نر یخ بام اکی ےک افر ساس رم نه
 اک دو لکی ما امت وع یکی شرم ہشالب ےک سرا یب ایی ہو رکا چ ترب
 یر مي عفو رک ای کی کیم س رکا ز ا ملال ۔ھت
 بس سپس



 می نام لام

 یک نیم مارک سیا کا ار نیلے یا لا ترار ےب لا

 ہراز ےہ ر ےس تا ضرور انک 7227 الا سٹ لر ۳
 لک ا ۰ 2 تر لا ارگ تا ا
 ور ي 2 تمیز کد زر ںیم لو! تو نما ےن یز یکے یم

 نم رام هللاودبعا کے 2 طافلا کیک ما مس کر

 تا روم کرا ھم اک ںوظف نا سیم ہرمز نار کر رخ
 نک تل زر E 2 رکے ںی لاش تام ےک
 ۾ دل رادد نر نم حور

 ناز تي قساح حرط مع تمبر ا

 * هوا ء نت م۴ ےس تم وحشز و۱ تمایس یک مرخ/یکی رد تی حله نرم

 ےک یک ت رکو لارج پے نص ےس اتے جس ترابی ری ادا بج
 - نرم زار یر سا و دل اک اس یی کک
 ران تیره ما اپل کور ترب م تی ر

 ۔ ےس اکے ٥ رب تست نا ر

 رک کیا
 لر ےہ کے کرا سا روانی ناف ارم ایک زود تکو ترب

 9 نر مای لعجر وا لار راع ےہ ےل ےک ترب ارام نز یر دم

 هضم ارام مرکل د کرتا هکر او ترک ےا انا

 زم ںی تے ےس یسراں یم مر وس ون تاب سزا کردا اب

 لوک ود ںیم یا . ےس ا زر ریپ بعت ا رن ایمر شور ےک ےس اب یر ہو فرض ے

 ا او شم بصن رت مم حس کفر ےس ںیہ یر
 اوری مو روز کرشن یف یم تو ریس آب برش واک اھ

 7 ےہ الم

 تک مہ جج چک مچ 2چمسج جسم



 ناصر

 باز / ارد اوم
 تم نان اس 1۸ ددا لل فود رک ام ی ترسم ررر ۱

Aےددمر ش شا ےل تش م ےل ۰ حلقشا اوج کیا  

 درک تم گر کو کر ںی نایمد /لودعد لا ۲ ۱ ری ترسم ی یر مت 1

 کهن ر ینا رکن ١تا دا اسب لو سو نل ےربق رد لا

 تہ نا را یم نٹ ۔ےہڑ امر غیب کل Wr ےس رر 00 .ےسہ 7

 ٠ کک غرب سو تام رک نم تسدمر نم ےرہر )مک هراز

 قرن چرب ترا نم لا ره سس تر
 لمس باش اب. سر یر کت شب تی ارب حر درشندوب ےک پر لسلس
 رک ےل الاغ لی ےس سز ۔ ےہ ےس رود ےک ر عب ےس سم 0 نط

 درا ےل یں م تار تک کری ات ر ب ےل ربل ےس ی رر لمار ر زم ترام لر

 لو کر فن رند رپ نکن نمرات نجس وم اے
 ۷ر بت فض بت اصرد 7 راز ار ےس هو تب روا 72 1 رف ااہروا

 ۱ ۔ ےس یر رب یکل قت س ین کی ضعام تا ںاہ
 کب گی یب تس کک لالا یم ا دحا تویل سلام مکان ١د وقف یخ

 ترب ۔ار سپری اد ریو ۳ س بلطرو رے یت اجر تسرد

 ےک س وک اڑ وہ ےس رب ورب اک کا ےل راو ن ۔ یک ےہ ںیہ زود تیپ شراب روا
 اسب ال یس 77 اب دارد لر ایر ںوکا رک م ےن ا بلل یک

 یگ اع او روم رکی زای ب ےس یل اھت لار سمے پی دا تم | بسس و

 تک 8 رسم ےس ہراس ر الرا رک ےس رام تر 7# هجا 2

 ککے یر و کب ےن سک یہ لصاح ںیم ےنایز یسک ا لب ےس یم تر فیکس
 کت یس“ ایدرکرر د رکن کد تاب تا عصر و ابد ام رده ات
 چی وتے اہ د ےس ایت روک کر ایم کرک کے ماس راد دا که سرت
 لا تلف سرم یی سیل رپ نام اکے ال 1 و اس نرکے یل ےک یھت تمہ



 ار هل ھا تہ نی ےس تارک مک نا لر هر

 ےہ سیف ما اب لن کتب ےس تھک ح 2ز ممے ی ںیم ں رل د اں راک

 رر تک وک تره کا
 ہوا دہر لک اد < ےتساہد ہر رع هی تام لس تره ںی سم کل ۷ك

 دلو رم تو هر کز تر ۳ ال سو رم ناتو هما

 ےںر و ےک لہو ےک رپ تم و ےس اړ ررر هرعد ہر گود 7 رک

 یک يمر اغ ہرإرر سر یھ تا رز لجل داچا راپ

 رم نم نا ِتحد ےنںوارجے را ار رک ا مداری تح

 O هه هر نفسی تر بل فر

 بج ےہ رم ےن ےرفس لرز مارب ےک ےل حرص تر دل هوا ورم ےک

 رم لا بکن بیم ید ب پ ںیم نال تضر یر ت زت
 ی کم رک ارد تالاع ےک رع لرا تکی ور ار ےیل سم ۔اھت

 نت یاد شو نر لا ےن سارق ستاد بر را ا ل

 اکر دز کن اردا تس توت کذب ات بکند ری قرش تیا

 نار راس اپ تب رم تب هاب هد ادامه سا نخ هم

 77-0 ۲۳ ےہ عر کہ دا اد رک ررر داد ےل یب ےہ

 ںی تا ی ردا رج کے اج ٹی مرچ را رکا رکھ سر ےس ےنیم فیکس
 ےس اکرم تام ےک اے ےیل فزیک کک کس ا کن اکبر چپ کر دا

 “الم ن رص اکر رم یکے نر ۔ے لا ا رر لب ےس یر تر صحب جک س عر
 SAT ساب را فرم تط کر تاد لایا اورق ےل سا جا

 ےس ےن ا ادب ما ےک کسو تپ ردا نوک اکے حر ردقرک ار یم

 ۳ ےک ی رر زم ےل

 مالسو یش تدد خا ےل

 ي ص ت ج



 ممی نار ا

 12ج کال ان یر ن کرم ےس سدت دا یم تب

 ۳ تولد لب شاه اس | تره بوغا تز ابا تخت ں ام سک الف ب

 ور خداکی اھت کج کن تسپپ ترا ندا راک
 اِ لر مرار کں سا تسخیر یم تس کا ےب رنک
 ےس تاروت درزا ٹریک کپ رکا: وک سلم یسا ےن یل اھت ارب ےن ےسرصم
 راس تام ادرک قلع رب ےن یکایک رم و سنا سير که ا مس
 رسم اشتر ۔ سرم تم

 درہ اد یا ا ےک نیز ےن
 روا اش ردا مار با لودار پا ساب سر ادخ تاب کل رکن زا

 ۔ہ۔۱رل یم ٹا لیدر یار مہ سارا رک ض ےس بزرطع

 لا '[ +41 ںوراد پا! ےہ ےب و اض تإ 3 ںیم نیز ارت

 fp“ - ےرکح ذس اکی کود ںیہن ںی ےل اکر کاھکھ ٹن ےب ز فر وا

 کو روت سرا روا کمک فوت اړ والد روا رک مر رم

 1 مگر دا رک ر لتا ےہ ر ےس ای ےت اسے ر سک د رم ا7ھ وادف

 YP“ مے ریز

 کار1 تحع ےن یب یار اک زر ں ب ہی بلطم رکن بکر هاب لا
 یارک رک مضر و کروا تمعی ارز ےس لر دم یار لس ہر ےسا 2 ۱

 ۔ ےس یک یل
 دیک کک سہ یلط ور ےسا ا /ناضتن د ےک ےک ا از سر

 ان شرط يه درو تر تر گپ سا نو رسم ترد کت اپ دل دع
 هرس بلطزرود سورس ات سا تیغ ا کر کذ
 و کلا ب ج ےہ راس امت ا ںی ناو دهر الغ ل دز ر دایر راهی وتو

 یل! دوم ا کر در ےس کس ص تم ناب ںیہ کار سید ںیم تلاع یکی الغ کرو
 کراس هک وام تو سرکل ۔ ےس نکل ےن ف ناک ئالف ہد . لی

 رب لاو مارا رج که لر یی ںیم ہا



 یا نارا

 ےس سیم را رکے پہ ہم کرد يدر درهای ڈ ںیہ دیگ هاش
 7 ےس بارد با ےک ےن تن یم ہار تلا ہک تس ے ہراخ ید اردا ےک دارو ۲

 ۔ ےل اض ۱ ۷ل لرد لابی هر
 م

 ل رک سدا
 ےک ی تی رک ی ںیم نیزہ س یک لکا یک باکس نر ۵

 ہو کیک ںی مت و ںی دا لگڑگود بج یم تسدربز
 روا لک یب و ت ی تس رز ارم لئ اد دوز مر را مل ےس 7

 لات | ندرب لا . سیم تنگ آکر اغ ےس نا ںیم مہک ک ےہ ں بدطم سہ بیر روا
 دج ںر لاکن ا ےہ ہے ےب ا ۔ ےک لاک € کے

 کمی ارب ےس نوط کل ا ب کیم کرکے کبک رمق اک رم تر
 ںیھخر ات یب ےس ے ےن وا دراو کن ا ری لعبت گو ردا دلا یک کپ سا بج

 ےہ ےب ںیم مسی تشک زی کت قره لر اپ
 ۔ ںیمر این ب ےس ضع تال کا کری و ںی اھم لک ےس ےک لع سا کرے وپ

 یگ . وا کب کردار دز ی یار کم کر لا مچ کر اب کج

 < رپ لا ےس ناس د یکں زیر نون اک سا لم ا یر رود تایرء فرح ارب یکل زم
 رکے ایا وی نکل بزمان وپ ت اں ترآ

 رواروز مدار ےس ہد کنریکں یحیی تا مچ نیوتن سم

 ر ا لپ
 لک راد ب پب یسک یک ل زی

 لد ےب رو | لرد هر کد لو df ست کر بسروا ےس یک 7

 ندرت ام دا ۔اھرد ںیم ںیم لض یکں ور جین انع یب لاپ کل دت
 ۰ هر وب یا سد اے ےک ےلا ےس ےس نر سی

 ( ٣٣ -۱۳ کر

 یس ,U مت تاداف اه

 ےس ٢صو اھ دیو



 رش نرل
 ےک سس

 تابار کدر - ےس دام یر ل مرد ا تان کک رع کر الو ےڑان کر انچ

 ےب ےہ ابج تلخ ںیم لب ع۔ ےس ایر کوک زادد کت قد ها تک یکت ا ارخ
 کما ےل یل اھل. غیب اک داس یاس آس سم و تک کت ضرر ےسر رکے لو ےن
 . یہ یک قر دار میم ولیج کں یم تک رمز ا ںی تست اب نعم

 ماصش کت زا یاب
 ما سادگی رد نا تی نلاو ےگ نا لا س ۹

 ےک فر اجر پ لخاد مک ارم لخاد سیم ےزاورد ےس ےہہک ب ام
 طیب بلاک دا نل نب توا ترح ص خود ہد ۔درک کوک لاتر لف ن امیر ےل
 ۔ امر طرح باک ۱اک ری طو تل اھ یس یس ست ساب

 رب قو نایب
 ۱ ریو ید سن اد نه ز مس مت

 کتب فر رفع لک تا هکر ترک نر کب یکے ندد نا
 [(لھےس سا ۔ورکل کت تل یک دا تربیت کیف
 لک منا یب ےس قم کیرک کرکے سیر لک ںی کو رل رنو خم بسر
 از شم ۱- کرک مد عر بهتر عطر وار ته س ریپ ۔ےرک ش طس

 یم ےہ طغت ین لکو نمر تر ب ںیرایم ایام کر ھچک ورک باہم یک رہی وسرد
 نوا 2د لپ دم نکے نال ہک لذا۔ ںیہ بلط جیک ین! دکیبس تیا ا

 ٢ ےہ رشت اکسس الا
 تب نب بل ہہو ا نر نب عشرا دم ےس نالجر ہک سال کر نیا تاسپپ سا
 وفا زا ےس صف یم ھم اں فمں یم درس گیس چسب یھب نیب تار

 تو سرا رب ضرر ہی رکے سا اب رب بلطمر کام فدک لا ےن رنو اع ںی
 ا رب ےس سا رس رد ےریت بن: ارگ روباه

 مصر خنک ر تادان هل

 ۳ و چو



 د

 هرا لا ۱

 ترور میم تو 01 لار ےنلے اد اس ےیل کک ےس [تر اد ی نرم

 یکن ود ای نزلا کر ریپ ناخ اخ ی ذل ا ےس نارق بب سای د کرہ تردا چی لام
 ل وشک زا نه لا ا ینہ ےناس ےل ےن رکے ہیر مراح پس کد اتا یت
 یکن رم ےل ناول ےس ند رسد ۰ ےل ےک ےسلر ر کا ںیم لاتر ود یب

 اتات ی ۷ ترک گز بس ره سو ی هل ان تا یر
 هک فر را چپ ال ناو امت ای ین ےندد نا سیمی نا
 را تم سی ببرم تقی ۔ یل اعکد تر7 دا کی کن العا ےہ ں رہا

rار ںیم ےئاج ےسم بارجی ٤م باصمع) ےک ید آر دام سرد یب را نرم  

 نات ااف /1 یبا گی عم کرا ےیل ضد ےہرامش تارصرو اند ائ

 تروس ا یکن اسو یک بمس ےک ےہ رپ یہاکر اکے بلاک دا عش وی ۔ےتاجےےئ ہا

 ےہ ہد یرکود ١ خرم ہار ل اخ کرک لا اب دید ام ہد: رکنا ےک کوکاکن ۱ ےن رت ج

 تھر بس بجر د ںیہ ےس حر سهل سس ارس بس برکت
 سا ںردمرد)ںر ۳ گردن ےک وادب ںاہ ےن 7 ِ ںی تے ok حس یاد ےک زر

 ترو رر گندم رد اردا رها نرو اہ کے ےل ای۷ ےب ا رس

 مارس رد شب ین کل ودرم جس  بایکت نایب لک ےک ام فن
 . ناب سعد متری زیپ رخ

 7-022 بابلا مهبلع ولخد) 1ت سو من نادر يزد نا

 مهیا قبر کی ایر نا کال هضم نو ن وبلاغ

 نل ےک ںیہ یب ےک ےن ر کالا نرخ انب ا بج دب کے پہ ری نفی ید بلا یر
 زون ےس درد رک تا بنن پ تیره نادر ا پسو ھم ترتد اطا
 “یمن ا ند سری کن ا ںیم تار. رک چ درب هو لی رلار ارش ںیم ںو 2

 ی بک ضیردا وف ایبک ڈرو
 ےل نوکےس تعاھج داس یک لا اہک اھ ےڑلےز ےل ےس ںیم ںرلاو

 تک مئاھجا تان ےسزگےس ںیم سا یوکے نک ف ارد لاع۷س تک ہد

 ںی بو ردا ےب ںی بکس رم هدر بس یا رک ۱

۳۳۹۰ 



 نسل

 روازرکد تراب ےر رار ران تن 2 ےک کام را ھر هد

 لاگ سرہ ےس اواپ یکن ا کاری رام رلود درز ےس لر کل ۳

 تاچ راس بت رگ تر انس تسمه رد چسب
 ( ۰۵ ٩ ۰۱۳ ها عن درون کم لرب

 رر ین
 هلو دي سا درد هد کج وه مد هم

 گرپ ۷ مس ناب کر و رک ےل ا رلود ر دار ام ار ی کب ر ر ار را مدر

 نات اکر اکر کر یک یکی وکو دابا د ندا دانہ: نخخ سے وم رس سا
 ال ترو ےک لای ماع یاد زوکب پری یر ےس نایغمر رت تسکے

 هک تارا گرد در رکا تم اب رام ست ۔ ےہ یککں ریپ رخ مقر
 ترک خا ےن ت عامہ راس رد ترک رندر دیر رم ام
 لی رک | سیب ےس سکو اد ؛ ےک اف ںی نا! کام شاد تاجر یھ“
 کراس بک ( م۔ا ہر کر ۔ کا سی کر امہ ےس ر رکا

 : ٢) ہ۷ ۔ ےرک ارتب ےل کردا حل یر نا ای ےس تکا

 قبل عرب ار تر هکر الدین کے ہر اھ
 یتیم بار هستی فرم ر20 ب رز سنا ل ےس رو اس ےک اکہ ۳

 07 تم سر ورا اد ار امر اس شاتر ک
 سم ات نحر گی مے رکے س ادا رکا دت طط ںیم ےب کم ےک اچ یم تیا ا

 نيم گوی حس حت ےس سج یم نرم ا نیم ےک تقسیم ےک
 پاکر ےک یک الط سر اھ بیرت بیرق ےس یا ۔ ےس ایکو ہک یس م یم نان ںی

 راروان ورت یدک رپ ےب ےک تارو تکا کک ارد انب یک کی

 لامیارکت رم ںِم ہاوس ںی کد ےس یل یت زہر رک وارق ی درو یل اد ل ا نادا 7

 مال نشت اد ےس

 ہر ےہ جج ےک و یے یبہ ےس سچ



 ب و س ا اب وس نام
 قید اندر ن ار رک نیر ید وکب رھا ےل ےس سرکس
 ےہ ا رد اکر ر رل رکے ےن ا ءار کلن و لا درزا قوم رد | رفل م ےک

 ؛ ےہ دام یھب ان ر اھت حر رو یی ےس سا وکے سٹ نل ےس ناکام نیم ےک کک ےب
 رت ا کل انس ا ۔ںج کرد هضم سس سورن نم سي

 له چہ تر عام کد صا دنب ںیم سا وت ےہ یت ابر را۶ کی اض سما ب

 گن تند مزع له نا یر ارام يا اعم ی جم قاب دادم
 ین نیم د کک یا ےک ترص ب یے یی کدے قاط بردا ل دز
 ےک نا ںیم یک لرز لط ےےرن ںاپ و ےک تیر هچ نیز هدر يا وار لر
 ۔ے اا ی مل مز ےس ںاہ د ود کک بجے ںیہن تقال سیم ککے با

 اڑی کی لت
 ال ےس سی راقب یاس ساب ہا یم ادن اک هم تیز ۵

 یو کہ کری ید تنح الدا لغ کوک ترکہ ےس کل لا ںیم فار ناداں
 ہور یک اھڑ چی سا ےھت شاز ہار کن ای ارد ردا کل ورم کات کپ

 لرور یھی باور عت ۶ اکي ین رکا دا ےک وع ید رم ےک ودرع ندر

 ےہ ےک یب ا
 له سای عت کریم سرکش بام ال ہوم ےس یی کل وک ترفح

 لا چل وا تاز ییا م بر ےہہک“ کت سارتر ےیل ر ےیل یم گو ر تام ےل

 رگ نایمرو ےک ںورادرکرپ ناردا سانپ کب ١ ےہ دیش سب لر کرب یل اے ناک
 رک اع یقه را کره ےک ں مما ال زم ےن روا تنحل وطنا ےن

 “راہب ںی با ںوہ السر کایکں یہ وت اچن ا یب ےک کک رب رز ادای راج یب کل
 وا٤ ںی بتا ہر وا سب ےہ یاعپ ہد فرط ا ٠ ےل یر صبت نایمرو ےک اردا

 ما جس م

e 

۷۹ 



 ل ن نیک ت رفت چ ہہ اف ام نازان ن گروہ چرت توی رود
 نر نجس یک عب کک سرک وک طی یب ےس یار د١تد انہ کم
 لم بامر هه ین شرب تم نیل هست کا کن السار بس ناس ا اک
 گم لو سر ںی ]ا ہد وبر بس یدک کک کین ارے اد
 ترطع سرم ۰ لو ریل قسم لودر سا درامد د ےس لری۷ راع رص یسک م

 ۔ از اطل ربت ت ررکں د کی سرم
 2 م

 ۳ رم
 نام یس ار ۔ کی درک نا نرم هد کن رب سیلاپ بارکارپ معا لا - ۹

 اس اھ یک ی هو فذ ا نا تہ سراب سر نادر نه
 رگ بلا بافته رک لب حمل رو
 ےیل زاس ےن رک یل شرب .دا ایم زم ندراو ترضحرد یر ترا سرچ

 گو ءاعی لودر رد اه ام )د ما ںیم تب یسکےھب ےہ رام عالصور اترا ې

 لاح اردت وا زاس اپ یوم ها زر بذعا یرآر دا تسر نر او » سیم عجب

 - لر لرفش یم
 از

 مد بس رو 22 رک یب

 کاخ رب الات بس کل ےک بحس اش ترقص
 ناب ار نیز تن ما هلی رم تره ارم: تام هی و رک

 هم سا دیر بیش گو ب بینوکں وردا تمر ےس ٹیم ار
 جت ےہ رب ثامن هو عاری ا نیر زر  لاوت ا ےسر رحمت ما کر اے تاس کے رل

 2 لک سلام زن سگ سنا - هنر ها و 2 تس آی کے د
 < یر ارج هک ہہ رو بال ہد ںیم نا اکر ازرر لے تدا یر 4 زد

 ماسکو ۔ نوف ےہ ےل ۔ ےہ ےہ م سا تست تیکت لو کما
 - لب کہ ربط تس ایم لومار وں الغار کن مچ ےےناس ےن ہنر ام ےک تم وہ ےک
 3 بس درک



 نارا

 حب ماتم ےس نی ای ماس مرنے در ھی یم یڈئامم اپ اک اچ چکے ما
 ےس ےن یک رفتی ید دليل قرن هه رک تہ
 : ایا دید ب ےس نکا ام که رور ا۷س قم سارط ےس لب کا یب چی

 ضر, ای مه نهال تامحناصل رلمم و مکلم اوما يذلا دتل دعو

 ی یزلا منی مهس ننکیل و جے نم نیڈل ا فل اگ
 اما مه وخریب نم مهنلبلر مهد

 ےنادخ یر کت مع اس ار ای یک مس ےنرھچ لب ےنرئالس الخ یس موکل ارم ین کا
 ۔ایکب اطخ حر سا

 اولون الف افجر او مک ذل امتیَه اذا اونم ١ نزلااہی ای

 ںاب دالا مھ

 به | کے زکر کک یز ہک رو ےل شر مقر کس سرم تیز کر 3 ۱

 3 و راع رر یلص یحم باوعص ا نیل ن ہدعاق انه انا اللاتف گلی و تا

 کد سهل اکسس نرم که پا رک
 هد ےس فرح رام رک در کے ریا - ور هر سل یک کت آرد
 سا اس هم لک اد ین سیلک کے یت اگے الا کب

 ںی ںی د م ےل ضن ےسار ون ۔ ےک کد اے ےہ دا ےک آں سر

 اضهها) الناقف تبر و تنا بحذ) اھت ار رکے مالا یلع وم ےن سمن
 فرمت یاد رب مور تست یر ترم ثم نفسر که سرو اس۱ ن ودعاق

 و تار سل برخمو رم ےن باحص ےک ال ور دمحم یم تزق مکے س سسر ے ےک
 ھر یل کا اور ورو لای ءاید ٹائم اکر ار

 سگ دم ناز زلف هند ہلا ناف کت ساغر و کی سرم تر
 لیتر ورا زگل درگ سکس ۱ تن کرد[ رگ ار نا هی لا
 - : سال حرطس ار گنا سا

 مدس ا نک تادان دا

 ل ج ي يڪ ص و کا جت



 نارام

 کرم دک ین سا کک کی اگے ندرإ و

 ےب ان ت الن ےک ل لسا ی ۔لو ےکت شادرہ ےہ ہر ارت

 وادور آنر رس لب نس ںی اب س ہو ےس م ۔ں ےہ

 دے ںیم یسک س ےیل ےس تیک ہر کت ایم ینا ھی ےس
 ںیاروتی راس یارو ایگ ںی یب ید ناب تب یا سیال رات ۔ اگ ں ورک باید

 دوا ےل ےگ قم بس آر یک یار یا ےس سا کے ےس سر سٹ سا

 نوا بل ےس تھیلے کئ دس اکحےے  ایزم ےناج اکی رک سب ںا کر رر رت هم 9 کک ا یر کے سبب نا ےک اکر ب ر
 لا وت 0-1 مک ت ا نج لب ےن اہل ر و | ۔ ےک ل ےک

 تا هو( ام رسم رک کردا اک وک نیب ۲ نمره

 گلم رپ نخ نی سا جوار ام باامترد کيرک
 ولر ا از یر امکردا ےک اپ یی ناب ایپ بر ںیل ای ےس ےل ےک روا

 ۳/6۵ 4۵ 6 ۳و ۔ ےس یر ےس اپ لپ اک

 رب ےب ےترک ما ںی نرس سا رت یم نج نام ساھ ےک لوفد نا
 کک انے کک رب سلا مع ا لاس 4 تند ںی ند ا

 “ایکس رب ادف وج ےن سی ۔ ےل نابجوکن کش سرک یر کب بت ھم
 اوری ایا سیف گہر تفعل یری بے ودرگ تییبخ کا ںیم ہک
 َ 1 ںیہ روا ےک ل رہ ر ارب ہو سم تشر

 اسال تے لاس مہ کا ام اکر ۱ یہ یر ط ینگ ے ہی بلطم /مهییع مر

 سا با لر عا یف عب کبدی یس یوقم ضیا تزیین
 یاس یر کلاس سرکه نریم يه سا یس ارال لا سل ایں پنن ےل ےس

 ےن تا شی چادر کد ےک ز االف رسم هک ا مت
 تر ای اموی ارو بآل

 لو عرب نیم زر درگ ار هدر 2 و کردا کلاس

 ججو ڪڪ چ



 نرالا

 ے7 ہم ا 5ہ تک ر

 لہ دا یبا امن جے لاو

 می را دت
 یه را سه نی

 هل نکن تا ا ی مد

 ناک فرصت ہوس ٹر
 اف ظلااؤَرَجَكِل و راگ لئ
 جس کوک کي

 ی اره ب ابار لزا

 یو بار هم زنی
 شورش

 نم ۳ مار ا
 ليف

 ےس ٣

 ےک ای لاما وود ےک مارک وآل ناری ا

 رر تے ےۓںںراود ن |بج ۔ورا اس

4ٌ 

2 
۲۳ 

cen ےہچج 



 میپ نرم

 کے سد درد گلاب کیا ےس یم ناا وکی یل

 7 لر 1۳11 سجی نیب ساری سم ۱ ین ہت لو

 و رک کن یی کک
 رے ا کل رتی کل رک یم تن ار[ کے یا

 ےب ںیہ یھب لکا واک ساتار ےل که کیم

 لو ارت نه« راد ےب ےک رک ف

 ایاروایموکرکں وہ امہ اچپ سی ےک کام اکت ان اکی راس

 سره نخ لو چیر دا ےل ٹی انکل ولد

 ےک ضس سر لا لر ال وا ےنرکر
 الا سل فسا ارد بل ل یہ ےیل وکلا

 او ا ا "یس تی نک یش

 را کھ ے رک مز ہو روا ایک ور وک کک

 هم



 20 ناس ۱

 ge e هدر تم ی نان کں ویک ٹاک اھب پرک `

 پاکو ب ل کک تن لو ۱

 انا هی هدر یب ےک ا د ی اک اب

 ل لاعفاو ےب ےہ

 کب انک رو ایل لت تماس تیکت دید تست
 روا ۔ ےس ےس مک ےب یب اب ںیہ ےس ری تمه کت دات یک 7,0,7
 سر ایی نه هرمز طي ور
 لور ۔ےہار کت ا ےل فطار زاسس 11 رد رس ےس ےن کر و ےکر تا

 انعر رو اس تیل دجحم تنے نارناھب لا رکے اب ہ٠ ےس قار لک اب تمام یم تاتار
 گور مت ریس طا کی را سو اس ارد رگبار

 شرط و سیب در ام گمرک و هرکس ساب نی فتو
 نا ےب ےگ ےک ام ےس تا ١بضر و ےس مو کس مج ےرہ کا جے کیک حتر اراب

 دمو اجرایی ماد دا ارم لگ ہر ضرر یخ صور ود اتم ایا کیس,

 ےک تد اتے اک ےک سرک کک س اہ رقاد بب ۔ ےک ےک ں ضا کل رک کاک
eتعےس تحرجر ابد تیر رم امر رس رت ےک  

 ےس ےس بت ےک تم اڑ کے مدد : رک تما رم یم مد ےس سایت م لانا

 ےیل رکن اا ہد رتا روا ںیم ےےنرہ ادسپ ےس تن یکن اطمش م تازیرساف ہو ثا
 ناوپ ےن کب کلا اں مم ےہ یف الم لھضا ےک یل اوہ ںی تیک ا

 نما ۔ سر وتس ارپ یقاطحنا رد ۱ ترس د ایت ورد ب ےک ر ادرک دق الض داش ماعا لر
 ےسل بات یل اھب نل ےن مان ےمدنب ککے لا حرطیسا ید ہادرپ کل اون ےن
 تچجدجچووچجپ×پیجیىجہچ )۔) وتیس دور دتوچح٭صھپ



 5 4 نام صل

 رک ا یک کل یارو اگر اپ تاسی کل رعد نسر کچ آے یل ںی تنے رر دم اف ۱

 ےن سس سیم تفت لدمد يا گرا یکم ت بایم کئ م ےن ام ےس لردع دیسص

 ردد لام نب فرط ۱کا ےہ الو ایکن ویئاھدد یم امی ۔ در ناب
 2 بتا لاک رالواروا سورا لا ن چ قاکارالرا بل

 الرار اے یر اکی زاب یک ناک یم ا تال ں اددا حال کو لدع رحم |

 7 ی عرتار نھ“ ےس یر رکس یش زاس یک ARE اما

 راے ل دمر ۶7 کسر یر ارا ےک ت ماطر کب کلب
 ےس ل ا ار ا تیا مر ایک ار داد ےس

 ہم رر لا انہ ی )ل اسر بدا ہر ےل ےک ل رش لد یب ےس لم ےل

 طلا ادهش د نیم اوتو اونرک ارن نیزلا اما ای هی مرد راز
 مچ ترور لم اه س نا 7 71 ار لا ب اک با دا

 ۔رک ٹراد ےس ر ادرک لہ ا مک

 ہد دبی می ددان اک اچ لام رود ےک اک گل نظم ود مہم
 یا سرود علایم بک یہہدقں ا کرک داس رکن ارضق/لس ولید میس

 ناب باوعےک ےن رکن از ا ںیہ نین سار دا ےنرک صر یم وا تیل بم

 لک نود | نر کا ی بل تربیت ی یم عراد لیں
 . لو دد عم کے یک ا اس تعالی ل۳ با آسا رب هرز

 دور اہ ا ےس رک ل رر نا تله وا حج ته 24 نرو دتر پف ۷ں وان

 اٹل ںیہ ےس آر نر تردا تس ےک چب نرو يه کس. هل جاسک
 هبرصن بله کر ور ضط مرزا الف ےب ی ےج ےسکادمن مع چ اردا اکل کر کں ر

 گود مس بردا اچ ناب ید رور ردا ں ولا درک ںیہ کے ١
 الوابحا و خور مانی نک ر یار واچ ٢ هرز ساب ریدر و لت تال

 تلاد لج٫ س لامپ - رهن اک لس ولف ن اوم ےک مکس ا ۔ںہ تکی عی رد 1

 دسر مترو دف ساری را. رب دی پس کل ترس نب یلع نیک
 م 4م ارین ا ہت تان اب اتلس,م ممتءاج دتلو

 ایہ ںی و ںیہ ریہ ہک ہہ ےس ہےکہ رہے ےہ ےہ ےک ےہ یک



 ۰ نرالا

 7 نودا نذل | دارج اس نوفل ضر ف اسد رہ

 هل لا لوس و

 ناپ باک لب رر ب لدا بطری دهد تیا ا
 دوم سج - عمو هل تم و تک او سٹ رکا ہا رہ ےیل ل
 لژرمج تسار اب مرر لر تار نگو هی گز لی بهینه
 رطاومے لب ےن لہ ھی ريز یو لا ںیم طط ایم ےک تم آیا سوور کک

 یش کرب کا دک ں د لیا تس تیلرہقم ادنی کل مب عرط ب تير
 تب ںی نجم کرک ید ںییشز و رر تما سا بہ ند وہ عو

 ۱ ۳ دم اپ ید خا تو افسر دا 4

 ر ےن ۶ے اظ ےہ یکم اک ن ١ ےہ یکم ا رکی بس ناز د

 ےب ن دال کر فود ناکام لکت ارت ےس نرو نترات - ساب

 2 رج لک ای ےب ےررتار ےناے نر. ےھت کل مار وا یل کن ا بھ یل ۔ںیم

 در سن اس ارم ی. بکر مرد اما هک
 ےس ا ےس روت او سہ یل ناسا را اک شی کی دوم روا یف اد یکسر و یر لف

 اي ی کد هرگز لک سرا قو کز نکس ارج ار ما
 رکا ای کلہ نت کے پی بدطم ےس ید اگل دی کل ںیم یہ زاغ داد یس سم تم
 یہ ر7 کب ےہ ےک ناتار صخر ب ےس ناروا ےہ تتیحرداردقار ہو ےس ار
 ا یھب رک سا سیم ےس لع ےس تراررتر کر ت اد یس ںاہہ ب ۔ هس س تسرد رتا ہر

 دو کسر هان دوره اے س سا رت ھر ےکر کر اقنم ےس نایب ےک نرڈرھپ
 < الرضا ےن اھل

 اپ ارپ ن ےک اردا رپ طاع ہو ردا اک اپ گاج و درد

 درا ارپ ایپ لیپ اعجب کنت رھی اط وم کا ےس واط ےب اسا بت
 دا لرب دعب گور مم ناسنم ار رز اهم مادر کب ب لا

 ماس نیت ران هل

 ہہ رہ ےہ ےہ ہہ ےک روا اپ ہے ر ہیک ےہ ےہہک ےہ ےک کے ےک



 مت نارام

 هر يا ددا ال ےس او رندر ۷ کتیبه نت
 رکی ےک اروا لبو یاد کلر یدک لک

 لافتا ن اے سا. ارور ےک اردا نک ورد لر روق

 ا کار د۱ا ذ لوبقم تایکر کے یم الھب فر ککے ارب اڑنگب ںویکن مرتد اوب
 روا با خر سا وک چپ ے نام تر وا سا اییدرپ ےڑاودد و کک رک

 نم لو. هم یم تیعحگس لود هو برا ار لس اب لنت
 ار اکے ناک ےن مواد بتا اوٹ کل ف ےل ردا ایک گر یل یل اب خب ےہ

 ۔ ںاوہ اطا اہ ےل ںی یک ںی مولعم جم اکے سا ےہ ں کلپ یاب
 باردا چاری رکو ک یخ نوش ای سرت لب هر یکے ےس یک

 لان رب ےإ ےررااپ مع اما ےن سج رب نه ےس فط کن نزور
 من رد گه یشن راو ارب ینا ھو باد که سربرگ زرا بج ےس نرخ

 ۲ رد م باب لکو ی بک - ر هراد اروا بار زار
 تما دقاو ہر ں رہ ر اب ںی ر ہا د اب ےس نر اک کارگر ربا ب

 رک کرک کردا ندای قتل رک یدرد١ ٹوہج بن اقا سال رگ یم ےس

 طاس تالو یتا
 تا ادر کار ررر کت قی ورتا مک کا ی ےک ن شرک کک یک لا 24

 هداز تان رک ین مپ فرص ۔ ےس تردزم کطاینعا یش تسب ںیم لس ٢
 یمن ننع « قشر صصتعل» وسه ) ذہن لم ےس یم یکل قا سار قوم
 ےس ےب ےک ےن انب ہی انگ دی یکن ار اک نار ںیم عقد وم ےس مکرم. حی اب حابب گری
 هک ایا یگ د ںیم لام یکن ماد کت تاو و تقادص ںیم تاباور سر ام“روا تاعقاو لیکر
 سش ل ا راک ےس رم اعاده رج يه رپ ب لت اور یاو رر دا س ےس کمر 1

 اا ید وہی ۔ ںی تا ادر یزناضا ر لاد ےس کب ہری تاو ۷بہ ںی نا عرض هد
 ے تکا ب ال کر وا تر« ببر ںیم ےس ےک سز ںی کرے زا

 3 ام اب و باجی ما بحر کر چج تاعاوردا ات رکے ہار قهر ز اگ



 م کپ نرل

 ینا پاک ےس ید راتاو /لم و لس[ ی دن سد سا کر

 یکے ناکہ یھ ظنم سز اکے رک یپ ےک یر ن سا کل ودد لس نکات کیل ےگ یھ ےن
 ؛ ِمزارمر یلدا. شمس

 | ۳ اکا ام روفسر سا ےہ ےس اضا ںیم لانا ےئ اند

 ےل ےس رپ ایپ ےس ٹیپ ےرم ود لئی روا ےک سد اپ( لاو

 کل یبا ردا لی مان قلم ےک روس د سس ۰ ےک ا رک ئاس ےس ںیم ار

 تروس هراز عرش کلم رکا دداا اڑ ںی کل یراق ت مطا
 داش لا کرک یس نبط ےس وتس کیک راو ایت سرکل ام.
 ۳2 ےس مآ ت رح لی ےک کر رک ام ۔ےس یب یکس ا یک دوا رب

 "کس جم ۷ں ںیہ ب انج یک اعتاد ی ارز لپ نود کر ردیف
 . بست کر که سدان در و برت
 لگن تم ایم روس نت مرا ارز بیام یاسر یکم قد

 ریز یک کور کرد قاو سا س اےس اھ ہدالع ےک ی دس : ےک شیپ ےرار ےس

 سج فض رکا تالایخ ےک می ب۱ ںیم س١ ےب ماتم ایکں ام ےک یب از اکی دم دوخ
 رکنا اب زرد کس عزل عرب نان تگ نیت سلام تی رکن کمک
 قو ٹیب ےک مدیر یب کے کاج ایل ھبن ام لات فالصع یکن ارم. ںیم ےتکب اک
 ۔ ےہ سیہ جام ا ظن ںیم سکے کت کو ترین

 کلی اف نا
 لور ںرنود نت یم یار ےس ےک تیل ےن لزاود ن!بج ء۸

 ےس لام یک وج نئ ارم ےک وند مد الخ مز نم يکي لوک ود رد کلرک
 ا رز دد ے سا هک ترحر خار اکا اس ا لیا ےن تام اند یم ناک

 (مدسابب مز. ےتاج مد ےڑرک سس یک ےس ہر لوب این یک 34 هی کاخ
 گر اظ یاس ی ایر. کرد لری کل کا نیت ها رک
 یکن لا لاھ هج یک کل وتر لار نک تد سا تم الع یہ دا یکایک کز ان لب ردا



 2 نام لا

 د یا لوب یک درگ بی نر کمک ین سی معطر کل مل کیس یک
 لار لو - بز لر هد ایکل تصویب تک ےن اما لاب ےب
 لکه انشا کس سا سم ترقی قلل لوب رز نا J تلالع تن

 لر یی چه زود ارد رص نفل اک ات

 قم عمر سنا هد سا کش
 ان رم ے ام رم هو ۰۲ هما اک ار رب ےیہ ےک اگ آں و رج هو ها

 ےہ آل درروا بار و ناف له ںریئاسیحم < لیزر امداد د - م/ںوہہ لخت ناولروا

 لارو هرچه سم معنا یکی هل, هاب سد +
 هک یکں ات تعاد ہم ےن نک امی. ےس ساک عام برتر
 زال ےہ تر شل یہ ےس نر تص انعکاس تب تیر عدوا تیلو کک

 لمت یت تمالع تقد سا کم ان لہر  یتہات اور یی انکی تم ہنی
 ۔ شد نرم در یک سار گے سا بس کن هریک ےک تارت دد ےل بکرا

A E 
 یخ نره تیوب

 رنج شرک رہ تکی جی ساب - ها
 و
 برف کش او سو هستیم که سا سرد ےیل ںیردص تن ر

 تارک اتر ترس لہ یر پس ا - کیا کل ترکی پت نم

 صاف هستی ی کار کوہ لر لار یھی راہ اہک کک ید ےنام ںیہ ےس
 5 رتن ب سس کر رم ا ایکس ےس نا رقت لم سم تسد ریز یک کل اب
 ۱ هل ےس سہ یک کے یر کر شرک رار ایت وترا کر

 ا روا درد کل ا سس یک ا لوس ییا لب
 “مالک کرا یر ید یرغل 7 ۔ےس ال وف مع کی تر دادا ٹی 7 رکے ٌ

 مالبالا زمشس تادافر ےل



 نرل
 ۴۶۰۶ع ےگ تیس پٹی  چچچیجھ یاد

 . ےہر تاک م سم س رب لر اتر یہ ای ےس ل اھرپ لوت ب ناق
 يات ع اط ل ربت کک کیا ٠ےس روزا ان رب نت لیدر سا يزد ما
 ارسےس لا سامر ےس ترک اط رک سرکل ا شک ےس د رپ راضی لات
 ےہ انب اهن ارز زیر ترش کو رخ هدر ار
 نود مرور فرج اڑ - بسا دز دا ابی ےس یک
 لرادرر تیز لر ددا ےگ رپ لوبو ل م۷ ت یف کد ص ےن ی ا ںی لاما

 لورا آت واب ےس حم اکے عف سا ےس رااح ۷ں واود تگرو لوت هو 7 رکی پ

 رله ترکی |. تساو رز از ا تس ےہ راد ےئرک اکا ۷ٗد ےک ٹا ردا
 9 ضعف سر ۔ ےک ےترر تکو ستاد غیر ےس یککس ها كم نر

 رہ تک رم ایڈ ؟ و ایک سوور ھی چک ل شمیم تار دال اص لام ملا
 مس پے نیمل !نملإست انا ےس ار جگر ا را ۷ل یتا یم سز سیا

 نان کاک ب ےس او وون ب بکر ریل تدارک ی
 ےیل ی ا۷ دز کر اس کے یہ تمدو ہی وف ایلارذ لوہق لاتا لمعی ٹوکری مے اس
 رکنے ایڈ رادر دلدل ترضح یب سیل ۔ں ھچک یں یم ہل اقنم ےک سا ہک ےئتا ںیم عت

 ےک کوم ل بق کد کے یل ار لا رام س1ی یم که ساب طي تاب گا
 کس کیس وادی نر تر کمد از تسویه

 لادا ا لر کی ور یب ےک ہں و ا کریک کد ےک
 ا م بارآرب 2 سرب ےک ا روا اک ا کپ یسکاوس ےک ودا

 ۔ ںیہ کت مہ ےل ےنرکل مس یم ترہ رت اف نوک ند کت اس ا
 ےس ںیہ ایپ بل رک اس کسی قره تر یو لک تر

 ھم ےس تک یکے یک ایہ ہو ےئاج رپ لوکل گم وا

 : ضس منت راعم ہی
 ي رش سس سه و تاج بش بس یوم



 اپ نت لم

 ۰ رزم لب ۱

 یی ےس ےن اے جس ںیم رپ سا رتاگےئ یا ےس ےس نک رک حس
 ۱ بحاص هات ترطح تیم تا اک ت اا۷ د اس رک ں رپ کرد ےس ںیم کوا اذ

 رہراروا شرک اطرکے تس 71 3 ےک رای کا کوک گا ۱

 ۔ ےس رر ارامش ر آے سرک
 تک ںیم تحفا و نام ت رو یم ںیم ےل ات ےک اھ نا ےل کک سا

 “لاتے ںوہطاا روا ںورخاک لم ےس ںیہ راہ ایج رک تر کرب قام ںاید رس تردرطردا
 بلط ندا فاخا فا ہک ارڈ ںیم رخ نو مت مه بلا مهباصا زا زل اد

 لو چیم کک ر کا کوبا پے د دک کیک ای
 به ضخیم رک از قبر. نورد نیر ےس
 یسک نان ادا لک ایا ےس لوں زعل ید نامع نات ار ےر لم 4
 ۱ هلی یر شن میرم

 لمس اس سرت بز مر که ےک ے سرکل ہے جم ترا یھی بظر

 “ری یم کے ارم ےبرد ےس لون ریت کے اکر ورک تف امرا ار مرم ےب ےک سوپ
 ےک اہ ںیم ںی سر ایت ےک وے س اپ رکی ر ب من کل یکے ری توں وہم زم ید ےس یل
 ناب ںولازرا ےک یہ لیہ ںیہ کاک ورم شما ےس ایر رک ایر ات کیم تری کیه

 تلاد یکرگز املاطز دان درک ٹن ےک ےس لاک د حر کپ ا یب کی کرک یی را

 اب داد هک سرب ضرر کس ی ی جم ار
 عترت اب سا روا لو کرک کل نفس سا سم یھب بنت ےہ رب هک سم ت 771

 اک تا س ١ان بلط یب ۔وہ ےس تری رکن ے فیکس ۱اد ز املاظنہکں دد
 هل يک کی سا ےس مم رع

 نارمل امر هل موسا تاران ا ے



 7 : ھ2۳

 ارکستر یکه یان ںیم کب نام یکی یں ی نف لای تا
 2 ںی فرم یس ا. ےور ےض چیر یگ لند ل ایہ سرمه د لا ا ےہ طاس ےہ اب اک

 یہ لس هچ با هست هرس کتک سا ید آرکے س یکے ن ار
 هسته لب سرلا یب ہہ کی بم ۷ هنبیک» لپ کرم لپ
 و
 ی تیر استر لس رک ےن سنت کرکے یم ٹردع کک

 لر هر دما ام ےس سیم کے تا ان
 هل کس بم سا تاک ررر ا ارم دار اے د نورت اک ار دو لاال

 رپ اه دم ےس تہ ر کر اردا راں گرل سپر درا ےرسر گرا کے یر رام
 بیک ےب تنحل ا ےل ارب دا را« ریل راد ےک تاک الا

 هر دی رای کلا
 ںی کر اچ کم ادقا ےہ ےک یم ریپ ہم مر کرک رت ےہ رب عوف

 نیلامی ل ر ںی سر لشکر ےہ ےک ل ےک کز ۲
 ۱ لە ارد ےس

 ےس صد یا نیراعم ںیم سی ےدیتل اہ ٹیم یکم را رار اہ
 آے ہک کہاں ها کی م اوم اپ ار تلال رر کک ںی تر رارو

 هو مد کار ؟ ںورلاکں یم ول رمز ہد تس و ےس ےن کی کے ےہ سک
 کت نکس برو رک رار

۳7 
 و ۰ ۰

 ۱ ےہ ےل یوم
 امن ےس ںیم لو در ها هس سد رہا دام کیر با ۷

 لا ساس ےک رپ انے رمود ےل م0 1 TA راد تل

 اکی ےن رم یا . سم یی تم کیف اب ے ال امان یسفم ےس رجم نیا ۔ے رک

 نر تل میم نا اه ۱
Yr 



 2 نارا ام

 رک چ ر تیک کی نرم ےک لل لاف اکے وھی ی تس ایک چ

 ےس کا ادبی لصاح کم شام ےک لہ اپ با ےہ سیر کت یا اد کب ےن یتا

 ایا ت فام راک ج اکر کرارا یجب ےن ںیم کھ ھر / رر ےل لبو لے سل نا یھب
 ںی سہ ےھت ادر می کتی لم کرت شل ورد سنا

 هل - بم اتے یے ہر ل تسرلطرو اے ےن 1 نر سری داد

 هام ےہ لے ب ےس اا نک وک ن رار سالا رک ٠
 لا« گر یر کرک سا ھم ےن کس ام نیلالمردا ےس ا ان vı رکی سما ےن نِا ظفاعردا رہ

 نت بصاص وش تا بلا هدر کس هنر نیا هر

 ۔ هرس املا

 1 اپ خیره هر رگ کار کس یخ ےہ رسا لیہ یم لت اف م
 مر هال سرو درک تھ رز تاب کج

 رپ ےھت 71 یک شپ اک یب نام ل کس متر هک تام ےس فر ری دا

 نیت یه بس رک یل سا اک
 1 ای باس

 اکے مر میر لو نی اکمل یا 2 ور سچ

 اراک و د عرطس۱- هک ماہ لوٹ یا ه اکے ک وتر نم تمایقز ور نیک
 تک تر

 ۔ےلرآ کما اچ ام ۔ےئا زم ود کس اروا یاکل نشے

 ہل میدان لعف يخ ترد بیر سرا تک رع لو سا ںی تاں

 هر لر کس بغل دان کے مدنی ۔ ےہ ١رب نابب ےس رظافلا ےک مردظمارتسعب
 اکا بس هل کی کر کلا ساره ےس تطافح ل کت رع نیا ےل
 ۔ ےس ۷ت لام لاعتں یم

 ترک را ه

 )کا



 سا نال

 پیر ابا ارت
 ےن یہا ا رے رک سس ام ےن کک ۱ ےہ ضل ےک الا, ۔ہ۵

 ل اے راما سض رش هر رب تاپ ایا ایر ےس مم لرد اب ہد سہ دا

 یں و رک ابتو سم جن ےک اردا یس یک ںی التب یکی اوم ایرمعت یی سو ادرک ب
 روند ارم مجزا شرف اعم کای رپ
 یس یل انکل ےس تر زم یکن جیو مکر عت وارل گه سه ثیدع زم
 سس هرکی اند ای مار رد ارم نطق ندا ےس قل
 گرا هی اند هکتار رز رباب نا
 هل ےہ عرس ںی شمع کابین کل ا هم عد یکے نر لا یم بس

 رر لہ ںیہ یگ پا ےن ییہ “اد ہد ےسہایکه شا فطر کت دح سبک نم السالم
 و هو هل لر لو پره پیک وک ن

 کیک ما وپ حا یکم د ںیم سا ےس اج رام یک الخ ںیم ند
 ۔ ے٢ ممر لس اراک لی ںی اد

 لب کر یخ جت یکت عو هیتر کس شد کا نر
 ی رازگتے روا تدر ا ور و ار رر ےہ ےک ےس واب ےل لنف ب اردا

 ر 07 لہ. وا 37 ارد لر را تر رخ r را £ ےہ ےب بلع

 ادرگءر رپ مملو سا کس ا ےن کے سار فلا [دراطرر ےل ں وک

 اراز روپ یکتا د تام در هو بم نت هی بلیت
 بل چای شم تیک هد رها تر همیاری سارے
 7 ماکس ا ےن ا اذن میم اوون ل بام ےس رم سال جم
 درا رم لاعب ۔ارام ہری روا رار رخ یم رش یک ا ےل دا ر ب ریت ر رد فر

 ہنر هر ر نٹ نکیل ےہ ایا ےہ چکر ےس سا یل ت رخ رب اترا ۔ےہ توا

 ےب ےہ هل

 اس ٹشسس سس زوم ہے



 منشا نل

 لام چی تپ کے تکی ادا کیس ار ہری درک سار دا یل ا بن ۶یک س ا
 : هم رک رله شنا زم

 ۷ ق

 مس له یر هر نم

AY۱ ای او ارگ یل نادر ےک ما ۔  

 سر ا رم کیک ھم یارک لرب ددر هم ی کر کک
 نا رک سس که امر هد نر لامپ چرب
 رگ توسط. سر رد ری ادب ےک فیس سس اان دم
 تری های نیر رکاب رگ شم سرد سر که
 گر ارد مد کم آرم یک وار دا درد شد ایہ ےس یھب ںیم ہکک
 ہہ لے سریہ ذ ترا دا کا ن یلاعت یھ یس یارب اش .اہ ارز ککے سر اھ ٠ں

 وس ےن رئ تام تند ینا دد رکی ر

 ها روش تیپ هست لوکل نان لب
 رفت ادا و تاجک ارل: ےہ رک طلخ سا ےس مد اے ید ےس ےس رکس ا جیسا

 ٹر تمار کی ارت ایک دتا اہے رک کٹ را کس نل گر کس را بقرم گی1 بجر دا ایک
 راج لک یو ےس رک مم 777 شش هرې دژ رور تای

 تر تل بر یک سرکل کک اج تل سک کا سرب ساصت ی رکا
 کرار ےک س مےہ عا ہوا تہ اک پاکر کت الد رپ بلط بید نم اف و کب ےہ
 ںی پ ناز کل لات تا تکی قوم اب ب کرم فو رانا پ تروم ےس

 رکی تمار ت لاک: بال امل صارد رو کا ےلر یب ےل کر رپ امر یا

 لک نفری کل یب اپ ںی تار ےس اپ وشی کر بارہ ےک ر وف جر اور اورم اره کد
 دک کے کور کن یر کلک ےک س ا ہک پس رو اه نرپ سا ےن تارک عر اش تل سینک
 ےسا ر رکے نر - سرخ لپ رم هدر نیل یک د رخ اک یک وع

 مسا کاران ےل

 ت یی وس ووشسو سس وچ چو چت



 7 نر لس

 لی رم چک سبک رخ نهج نو نزد نک
 لک ساک دا 2 ارگ نایب کی نزن گچ راضی نور
 لی. لر اور ےس تب ملت .سرل ال عن ما کت نا یہ ےس
 ری مهم تاب می نر ادم ريز سکته
 ها رم آجر يا هه جی رفت کل بات .ےس اف یاکح رانی
۱ 

 لا هل جرم عستس تي تی کش ایی سر نی
ADAا  

 هل لر سر ین هکتار ناسا لاشه نشر
 بوم اف بیک هرکه هی رم سران اف تمام
 کس یھت بام نر اب یر که ح ساید کک ےنرت ےس ےس بات یک ےہ



 نان

 تک اه
 مر نلالحق یئایف ضر الا واف دایفتریقپ

TEE ieےہ  

 ضر ا ف كلذ لعب م ھن رک ناو تنم

۳ 

0 

93 

 یک ایک ےل ےک یا قب ےس کیان کا

 ار ےکے نادھید یف ںیم نیز ای ےہ ےک نوک اسلا ےن

 202 مامتارگے نرس | کل ت ےس عو روا یسک

 لر مان یا ۳ ل رک یکے ا ار

 لرشر ےماہپ ساپ ےک نا شالب ا سد رک

 نو سن که ست لک نکا
 < له کد باک

 لم



 هر ل راس

 ت تکی ص اتن ززا
 ی رپ رک تب یتا هایت لینک

 چتر اارخ له نوار ےک نب رکا نا سر ی ہداکس ر که لت
 رپ ی۷ اک ےس ار للا کی اا ۔ چیو دد نب چد یو کک اک ئ
 رای کس ےہ ر ںی اخ سانا نور ان نیر لا با راکت کا چ
 سا گن اب هم ماد هلی شن زد اپ غلم
 رال رک .ںیرک نم له درک پهن + کس ا روا ںیرک ررر کت حات
 ےس یک سردار ترمب ےس یک رک کول ہک یہ یکن اب نیر یکل فی نار ےن لات
 ےہ مس ارب ےب ام کہ پایلی او ےن نوں امر یس کر یز فو بلے

 هوا ےس ر ماب نماد سل کن سر 2 کر چون مد 7 پس

 نر تب رز سطر. نوبل زا
 ایڈ ںوفود ےک اج نی نر حر تامل خم سيما هل

 ناد نم لس ای لھ انبن وا لج نم ےس از رعب ےک لن ایہ ھاو

DDL IDI ILLITE DIA 
 فل ےک سا٠ ےس لات ہل اض تام اکی رو 1 72 کا .ے سیم نکیل 7

 ت کرب ا ےب ارب ۔ ےک ںی رپ یب ھپ لف کک
 : کے ی ادنپ تہ

 ے اناج ردا ےس اہ ترش کد د ددا تلفی کت وں ی تز ا
 ےب کک ساک فرد بعنوان ای
 ر ۔ لص ہں اض م اا

 برخ ر کر کس ا ےس اہک ی هست نه نور که جام
 ےرصاحم نک رکنا تط لری اد نه نام هر تر ات

 ںلاتزیع/ل تہارخروروا ایکن سی تمدن کت رخ ل یل اھت ایل ےس ںیم

 ایاز ےن پلس یہ یر کے نیب اء یر لا ترضح وار هی کدام
 پس
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 7 نام لام

 رب تکه رب تیز “ےہ نب یف ری حا دوا تینامنا مرا وکرکے ہرن تإ ب ےک کک

 این تعا ترضحر کیس باور یخ زم تپ تضح کیک
 رم لات حتی ید رک قوي فک بک کال

 ا ا یک ےک را ,, رہ

 وخ ےن مع تٰححر کے اکر“ ایں ید کیس ںی لب تھر ا تع
 ددا کتی ریلی, ید تذکر کارش تست ما
 ده یر جم دود ۱ تا ال ۷ اباد نم ںی ر نم کن امت رطح یت

 لانه لایک سرب نایب تنگ صاصت نوت ارد یم تیس
 ۔ ےس لاو ےس ایک ۷ب س لار ےس پک دو

 رک یم میر نونو ل حا یی مج اد کک f هم هم پب ا
 ےک رح ایک لا سم هر برم سا رم جد وا ںیم تا قم یدرمفار دیوی:

 کت لم هنر گل من ےس بہ یسا . ےس ام سون فلکرد تند دعا
 "رسم نر ب اب کل ی تر عقر ا ےس کد کی تاز یا اب یت
 ها ارس بنطمرکس تھکا اندر دیر بلا لول ےن اپ ےس یا۲ لہ ےہ
 یک مار مر ارہ امن در ںیم لت اھ ہد ںیم ترکی کن اد دو رب ےس رک لنس
 راه تافس یا هرم ےس کرایہ رم ےک نامر اتے یس ر د ر دا ۔یکی د ت م

 ضل کالا ےن لات در یس س١ اھ ایکےن نیم سا ےک رام کھ ےک ےت ام ےت ا
 4 جا کھ سرر ۱ ےک ےہ رک زل Is ناز دواین دا تم تر اے

 ۔ ےس یلام ےس اناا ےس یر واف ناز ہد ےہ لام یتاپ لین
 ےس لیرفر وا: مم یر لب یل ین وا یا تساط یکی ا: وم ام یم اعص کل

 «ستل رب ار ور ےگ اس ےک انا بسا ایم مع اتد اش یکن راض ملات ت ںی ل

 ہک اک نیر طی کا گل زن کن اش یک سارد یی
 ۱ هر رک رک هک اب ےنادخر بان یسا رکے

 ید سا١ یہ ں بکس تیک لہو ریس یاس ترس لس ات تک یکم را سے تر

 نان نره مه موس غدانا ھل
۳ 



 نو نسل

 نر هست تی برکت یئاسنا دب ےن ۶ سم انا ایک ان رک ہیر
 زا رنو هک سان و کی کیے لم س1ص بخت کل سار نب ںاہیرکھ ساید ے باہ اک ۱ےن
 ار ارم نرف امر دره. سس رد دل لس
 تب سرم قو درو ۔ سل ازم بک یعنی اس اےک
 هکر دمت منا یخ تم نکن اب سرب ناب رد. چی

 باک کت ا وہ ایک ایت در ناب کج تت ابا تر دا جن تر
 ےس سز ررصتم یاب جنر کی رادہف طا نام ارد هر واسه
 ھر لا سز ریلوے ناب هام هک ناب ےکر لس ار م 1
 ترس ۔ںہ ےس اب ےک ر ا ںی ناز کا اب ےس اتم اک بل ا کک یر کد ہٹ ےک

 فا کر ےن مات اکس ج ےس فر کت ینہ دا کد اض رش ہراشا کے از لب ؛ نم

 کک ب تنس رک باکو ہی پرور وا ےس اتمر او ےس ب اہ یک ودرب نا ر کج
 ۔ یب ےن وخ کس ددنب ےک لا تم ےک تاکیب رح یل اطض ردا تایرذج نیکی یز ےسررکی رپ

 ۱ تظز لن اب اف
 کل مے س روا سکارس ےک واز سرب کر هرکه ۸
 رک زانا مات ےگ ل ایس کم کیس سس ارگ کوک وا مایا

 اب ور ےس تن ید 41 ا نیز س تسب کہ ايم با . لو هه

 ےس فن جم رللر رد تو یر لا ایل تست یکں وین
 ےن لم ار کار یم دیک رز سو له لطمه ره دا دو
 ےس ار کک یر ہرا امڈ ےل ا م تارت ےہ ب بسی نم کا ایل کر کل ا

 سای ھت۔ 72 گر ایک ےل ےس ےک سا ےک کا یخ ارا راپ س

 هه ضا بس ہو رکے عصر ترک نک ی ض ته تی
 هتل ماگ نرگس کیا بس له ور کی ا ما دت
 هے ر شتر یکے نکل وک رد سا کلفت تلگرام

 مال ی سا ل
۷۰ 



 4 7 تب

 لند دهن هر اتب۷ ز کی ا: رکی اید کے س ی باطل
 1 ےک ںی لیفت 07 ا ےرلرد بار داد ۱۷ ناب لک

 ی
 ہرازیل۔ےہك 2 هر عر ید یب ددا محا ےس انت کلر 7 رک

 هو اض دف منا یک ا تندو رن ےک ا رکے یہ شد کتیا ید

 رد مته ن ضر سک ےک اےس اھ ہمت انک ع ر کد راول ےس جی اپ
 تبادر گا ےل 7 | تنس هو ی )گرگ ساعات انا (SD ےہارک

 : هد چ راصکا تب ےک
 ا اکر ا رار پ برر هتسنال اض تی لرد! ترا راز سم ان

 ھا رپ ۔ ےب فیل آید یہ الو چرخ < ترا رہ نارا چکر ین
 رپ هناا رایی رپ تسر کر اوہ لک که رگ کت سد یار ناری ا
 روش اس کی ازم بلکه لص اک ےس تکی ر رادامو کوک یب
 هک گراد هطخم وار ذ ین ا کوک یداز وک ١ یم ےدیققد لایخ ےن ےرکر یگ مز
 کلی تنام کل انب لم تروحضو سہ دالع ےک قرص سن زر رب نم لوس

 کور نو رب اید اد ںیہ کہہ کرکے رد د هر تیل لرب اب کے آے
 ےن نت هچس تورم هل خم تینا یر ےس نم طتقمن هکر زا رک انا ہرا

 رہ ے جو یی دار او زار یسک سیا رک( تاقسردا نیا ن داضا

 نخ لتر اب رج وری رکن. ےک بس نو
 ےس کلم لرزش ها نر 2 عت ا یکن کشی نر ےل ر
 اھت رلغش برہم ا: انک نت کں تب ےس لاکر اد کلر د نازایی
 اضطراری کل سد اسد هر ان یف دا ایر کڑے ں ری اس ےک یک ےن
 ملایر م

 ۶ ےس رک نب علت 7 رد بیت الدال یز نرو لفغ نرو ںی تاں ا

 _ ناله
 ج

 تہہ دھچچچچچ حج 'جچچچ



 یا نعت لم

 ےس 8شسسس ل ل

 رور ات تیکت سلام کس ارد ال بابک نرخ لرد دا تنش
 هل تتقر Ig نامار ما اسم یب نر اد عا نون مضر پام نا

 هر نا ترنم پلی ره سما + ےہ یب کپ اےنپ ےس هنر
 : کے ایک ےس عہ نی

 سار یت یب ےک سار یب کا بھ پس ل وا ےب ےہ رزق تی
 : - لو نو 0

 رک یه نرخ ماد نی ار هستم رک کک ده یه تافل ی ما
 امن ےس نا کک بجے ب بافت کی ا ییہ الس ا تمار لپ بس ںی سد
 رب ۳م

 هر جم
 ال يا ےس ایج نر ۷یت یدولو کل ےک کا ی تیا ا
 . یار از رپ حس سو لا

 ات ار روتے نم سیب راب ک1 ہکے نا سن لار تر
 2 از ؛ ےساس نوکء اب پس لام سد املا دنم مظعا بذل ای ؛اکت ارب

 ےس کر یاش رکھ لیپ ےن یم ہکے ہ نیہا نا .ےتانب کیش در سہ کی سکا ا دیت
 صس ےن اےس ےناھکی زور رک ہ نار ت کم رپ ہکای اف ےن پآ؛ ےہ ام نکہ انکارڈب ےس دعب
 ۔ےدئرا

 ۳ رہ تار یم عش کس ار ما
 یسارج ےہ عام لت برد ا بسا سوار پاکو بے کرہ کوز ےس بس

 اعم کن کل تگ اس ےس ا ےب بیرت

 ۔ ےہ کت عار عکس ا یم ےن فا ماما ۔ے ما ض
 لر سو نگه ایت تا + رفع ی ستر یر! کی

 رک گر رد کر خاک وزش پاک ہک
 مر طاس کی ش کن | دا

۳ 



 4 ناشناس
 یکه رک ی تا کیر نر جان فقه مي رضع

 ۴, یار ےہ ےترکت دم کن تام نون ےن ادا کہ ے از س

 لی ریل رپ اب لی یی نر مان کک ب کر
 ( یریب د ۔ ےس سر ںیم 71 سک
 س اک اےک ایدخ کے ہا اى یب اس ےک ید رک نایاب نک
 یک اردا سلم پ بو ےی یک سم الس شر لرد یی نفر یل
 اروم بیک. لب هی ها بس هو دسر ایام تم ترم
 ۱ اف تسریع

 بلیت سر نرو ارش کت سم ۳
 تسی کآے اہوپ البم ںی ہ کا ہو ببرک چ یز نوتا
 یر ۔ ےس امر

 لول ناب 9 ا ناک ادت ر

 کک ج ےتاھہ نرخ[ رس چیدن تیپ کس اردا الع ںی اپ کک
 ۳ رب جو یر عت

 سرم صا ۰

 هال داش
 7 اردا خور تیره هرگز ن تر ای ننه ےب یھی تکلف

 هر یک را تم یی سارے سد سرک مو
 ےہ ادرک کپ نردد ا بح اص وپ لعصر رک بٹن تشہادرب یسک روس سما مالما
 اف یک ر سه سا ےکر مارو ا لان ےس رد ع ر )یار یخ ٹیرع

 ری ےک سا ھم ہ۹ سم ےس کری له لوس ۱
 ےک هرس ے ےک لای ارت گر دا چای مک ل فر ہ

 ۱ ۲ دا نكر بارلا ع ١ ۔ ےرکل ت

 کک لوتتم کہ یب ںیم یل ء اکا لرتقمو اف ند ےک ت معا بس ںی ٹیم
 تک کا ا نصف کچ ےن ہار پے کلرک ےہ ےس
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 7 نال

 ۰ دور مرد قریب ےب اج ا۔ ار سگ که

 (ر گا فلا عی ١٠ عامر بکر یا تی فرد روا نا سیب 2۱ ےک

 رد گل اردن لایت
 و ی
 دوام و ادب یک ش ےس فط کل ا ںی لد یر لاک

 : ےس ر اترا

 یر. هم يا ےس هد سا ار رج
 : لب ایف یس یر نا ظلاع

 روک ا کام اھم یک کلہ ےس نا کے سہ دام ےس سیا دای

 ےہ ےک تلنانح کل زن السر اک پن لخاد یم ریعد س١ ضفحہد ازیل) ےئا ایک
 - ترلابا

 سرد سر سایر عی ےس غلی کے سارک یک ےس یک لس رورو صح
 درا گھن ےس سد یکی روزی کب لق ےیل لاد دک رکاب ےس اھ آش ارخ رک سلوک

 و ۰

 و و کس واشرا ۰: ےک ےک کک

 بان ئے ےن کے لع لرز زارو صح
 پا ب ےک امراضو رف ےک دا ےہ کن ینہ ذ یارو کی زر نوخو یل

 : ےبایاز

 ےل ےس نرم الا ہز او رد سیا ےس ںی نا یخ ےس اورد تام ےک زود
 ۰ مرمر. - تسلط رب تای ریز چپس

 هک دل نا تسمه انا باک
 ران اصتن ےک رر نوتد ل نانا کیک مس کے سزای فخم ترا
 رس عرب کر ۔ ےک کپ ئئاد ےس دار فر دا ےرکن القا راز ےس سار کھ

 لاو هم
 رب سا بسر اش سای رخ ئاھب نالسم ےیل صحت

 کا کا ا ہی



 مشیر نصب

 ناشر رہ د ویکی اھب اگشم اکی سا می گاے ٹز ھکر رو ہن ]سہ ےترکت نب ےشزف
 له يه ترا مس رد ترم نر

 ےہ رکا اشاریروط کی ار ردا یم رضس ےک ش ٹر

 تمہ ناف و سند کک ںی نب نام هک ےک ےس اراد دق یہ ہک
 ۔ ے ار 7 ے ترث ےس ماس ارگ پس لبلد کت ایما ر

 راد نرم راضی يا هرکه ارم ایر رپ نا لب
 ی کہ یکم ت میک
 مس هک 4 یر محک یاس د نما نرود هدر ۔ ےس یکس لع ںاہکر دا ا لا
 رتا راس روا اک نا لکم ینا س ےک سری رل ےک اک سلسال کب
 7ر و را خرو / عین ان

 ر

 1 ل تک نرت
 سرو لزوم ارضا هم شور تر وا تک کن ل نس کنز لانا

 : ےہ /سیم تایولا باک کک دم اے ناب ا ے دارای ا

 ۔ اکڑ سیککئ خم ہد کے اب رس طب کس« سنج ںیم تلی
 گن لام امر دا. ےب نایب ۷تب گل تم ترب ر اترا 1م از یر ما

 اکے دم ایمر صف ام تار قم نو ینیم. کرہ اکن وفد سین مپ ںی تای
 سر سران ات ی کل فر م ٹیک اےک لوب نخ لر
 ۱ ےس ام ےس اوم ہک | دحز اف آکے ل

 زرا یل ےہ ےس ضرب ضب ضز تنم نم سما .Ginn : ا و اے رک
 دب ساس ار یکن بزا ریا یک ردا ارل بل ےس ضرب یھب نرو = ا انک

 تو سرور نیل ناپ ںیم ےسرب ےک اب بج ےک تزامعا تقد سا یک اوہ بس
 ارم ںیہ اوم کہ د دم ےن رب اپ ررکدان یم فاکب جے تزاما

 ی 9 تے ےن ماس یاد تو یک ےک 0 ۰

۷۰ 



 مر جر لم

 تد دانس نم
 0 71 انار تاپ یک اردا ترب یکد سفر تام ہدارےس سیم نر

 اپ روطورش بهر نیا هر سی رها تا بکس سا دز
 مد یزد لا طاد رام ما تند یا بسا لس نخ ببر ۔ےس
 ۔ تم نا بارم نا طنام. تار لم

 یوا پسار ی اشر دوما ال سا نلط ببر طلا الس
 0 - < ایل ٹکر ا یر راب ماسر اض رفا کب

 تو ساب 2ز اوڑُ تلور یکن و يک

 1 ایک ن علف ےس ےہ کب ابا نر اک کیت کاب ںیم
 ےہ اد لیکن ے تر رپ ارم نه کت یکم کل ال سز ےی ےک ن نل
 باس مان هما انچ ۔ںہ ( دام ےک سیا ن رب رپ تاو تصاب اضرب

 زر زففر ادا ر و ہک درر نه یابی اما وے کل ارگ ماس ےک نم کت رر

 بم تو با 2 له سر تار تر سا ۔ںہ نب نداممد دم ےک

 لکم لب رپ تیل ام سر دا ٴنااد ناسا اکہ کدر ب یں ےن

 شمش ییا رک کک سنتر مر هکر رپ اش رز روا
 . لب رک

 :eys) یمن کرک کورین ددا سار هاد لو ہو سیم سا

 دور کرک ا رج یر کاو وک ںیم تلا یکس ا کل ولد نیم یب بول گراد تب
 ۱ ےہ سر رگ ترم زی گروپ یک سا یب ےک عد تین نجدلرف ای رد ےہ یف

 مس ار تم ےک ا ارتا ےک ہوکر ی سار ہد اد زاد ےس رم عاد ےک یب نا بج
 ۔ ںیہ ےکوہہ یت ید ےک کر یسک یم ر فط املس اد یب ےس

 بس تل و اما رزرو تگ اد ن نزلات دداا سخنگو
 گی ادعا "یر ےہ رم روا ےہ یک کت میم اا ےہ کد ا سیم نار کے رسو یہ

 ۷م اظ ھنک ےک کار ل ں یر ت تکاب ےس ےس رتسار ےک روزن اتد

۰ 



 90 ن 2-77

 یوزر ترا ساض٠ ےہ لو ںیم ار ےس آس یم بدر سج یار اک اگ اقارب
 ےس کس ارے ڈو قا ےن رر رت ار اط کن ا ںی ت

 ۔ ےس ایکرایخ از الم ایا یک
 سالم انا جس مکا اسم مم ہد اے مکی سیب سرک نٹ مد اض ںی 21

 لب لر مه ید او کر کرکے ےل کر لام ےن ساک ب نو ترم چی
 ۰ ےہ سرہ نرم تر لم کا تادان یاب او یس اس یر اتار یشایم

 ۔ تاز تروارودع ںی نی )یک ےل د ںی مدس ارپ ت ران

 . ںیم یت الم کد دردحدد سیم گر زد ںی تسر نرو ں کر کت اراض ددا ار ن

 7 نا سا یزید ارم ربارم ےک تلادہ ےن طرق

 ۱ رے یت
 یک زاروا ںوب اا نج یا کی ب ےن ختو هاش تما کت زی
 نیز ےہ کہ ابنا ںی دس ان فقیر من لای ار سرت
 رکا کد کس کن ضرر ےہ یک یر از 11 ضرر ںی

 ےس کا کب
 بل. ساکت ین رپ کاما رکی کک کچ داشرا ین ود رخ
 رب تلرم نو اگ بار یم زا تبسم لا سه تر
 ۶ تار بش در ترن کب لاد رر ۔ےہشس رک ل ما تارا[ ں زور ںیم

 دوا ترامہ کس اچ: سہ سیب ےن اٹ رو برد و بناب کش سیر اف

 طظفف ںیم نون تاب ہی ۔ ےشرک توں زفانا ےدلس ود رکے م هتسیرضف تا
 گو هک مد ونیز دچار آں یک ھچک کس ےنکر رپ ا اک

 اخه یه یر تا کر
 سرکل ات ےک سری ت کک کی دل ادا ۔ ےس اتیا العر کل بس
 هر رکی یکی رو ارو الاب ںیم یارب و ا تعا کل کو وصخ ہے س ں رات

 ردن ےک نوقت اکا کن رھپ ےس ب لک ا یھب ایک ی ان یار و چه
 مھ



 رد هی لک لخت کرد که
 نت نر مول ےس وت یم سا یکن رت. ے سام اف اک بس لام کک ایپ سر
 ےہ نام کب مم لام یک یک سا - ےل /ت یش رد یئانا راس رتن ک
 سعی لب

 نیرو کن
 رس رد ی هراس دم کت اتا تم 0

 " تقرر ہر

 بج رک لیٹ کیا م مرق دو کش دارم کسب ہیک و یک کل
 بس اه( تل یاہو کے سوک رکے ضر ۴ےہ ال د صاعق لنا کک

 ترمز ی م تراکم ن زانرا س 7 رخ اک ب سی ب نزلا . اھت لصاح اے

 ۰ ےس درس ,A ںیہن یم لم

 2 تعا یر کے ںیہ راد گن رو ےس لر تھم فرم اب جرم کل رکی مور

 ۔ ےہایکل خر کبس کچ اک یخ لقب لزتفم فرم ےن تات یکے را
 هزار کا ون شب سس رس

 سکر نره باد رب س رو مم ات س او تلاخ سا 1 ےس سی زاب ےک

 اہ یہ نے ںیم تیا کک کک ن رمد ےس ا ۂوجم ترذو تیا یک لوک

 ۱ گز ریس لب تاک مال
 تاب ےساید اک یم کے ام ای ےس ا ت کر ھا یب

 < ترک تند اس[ رک تضاد کل ےس دو اک ا ام ےس ان ماش

 رنگے سار کرہ ب سری یب ےک اف سے ب لاھب ہپاب ٹر وا ٹیک دخایرگوو ےس انک
 ۳ ےس لات کب س اون کک

fلرتمن تہ ترد یب 1 لا لوثراو ےل رع ںیم ےل رقم کرب  

 و
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heمت نر  

 ودا لگی ارد نا

 رہ انکی رس تا لکھ ما لو شا اپن هاب ۹
 هری تر هست ںیم رت له باک نا کب
 ۔ اورم ناس یکے لککه و ےس ت کے س ناک کہ رد یارک ترو لیک
 ن اذ یکے ی رکا کل ماہ .وپ رب لر گه سو لادن ن ےک ٹیپ سکےس نج
 اس 07 ےس ں ول ارر تسدر ا نور تم رس 4 ا لک اروا کیو

 اف ا اھم یک روا ےہ ار ورد ےس ایبک نا ارل وک تا سه بکر دخترم
 وک یش زاس کا کر ی ےس لک کل دلا د امر لے سد نوا لم ای وا
 لر عا ودا یک ار قاط ےک کے ت ارب حا ےک پارو ر لپ یم
 دل اهر ارس بس انگ رکے اف اک مٹا اے ام ما ناف ی 1 ککے 77 2

 نارراا رپ هی اسرار رو لےے ت ف ۷م سرم و ربط هراز تسبسر و | نان

 کل ارب ےس غم ےک اد - هی اچ تفکر هد شنا که هکر اف ےس
 ۶ يور اردا رک نا س تا کا لم ولار اتے ۳ ےس یب ان تقضرد

 زرد داض یاں ان ںی تک ال ےس ییا ادخ وج ےہ یگاکر ال
 هک لی قطب ادصا

 هه تل سی ارم یب یا نتایج بیم
 تایل غیب تیر تب مک لار تم سي کادر سنا
 نم یامر پ فا سرد یکن ابید مکے هشتم را ےس یے

 | و برا تخم جن اف دردم تک ا
 ضا ا ہرا غیب تیرا رک کن وحرس نیکان لاذ دس م هنس اریشکن ا يفر

 اکے دورم نی داض رم یت یی دا ترع تینا نیک یب بسر
 نالی تند ات یک ب عی ںی یک کالا یک تاما دای کمک

 ۓہ ےک ٠۰.۱.1
 مل کی تو

۷. 



 ھ و نقاب

 رکے ها رپ هکر راک لس ما همی
 تیز ا کلب ےک د ےس رپ لل ےس یب لاتا دام ترم ںیم کک ہر لیسی بالفم
 رپ ےن لا سير لیپ سا یگدنر یر یکن ارد ام 4 4 ) 4 ےرااأٹ رک دان ا

 لام مع امب اک ن ایر ےس اہ یو رکی زار لخت سو )آي سا سارا نا
 fe کی ایہ ان ےک | تماس هم f 1 امن ر کن 2 سا هر او

 ںاس کت عم سما ۔ یہ انا 2 طب لو ںی یک ایک یک اھ اط ےس یک ا ردا پس یتا

 ۔ ےہ ایاز تے فار ا

 تم کن ار دارو کن

 ها رد کت تیر اساس کت سم
 لت ابتر مت ےک ہی ٠اھت رپ ےس فیکس

 اند ماس نزار رب ےک ں وا ۔ےرا سلام عایق نر

 r ر رام ےل ر یکن د با ناب ےک ےک ےک ےک تشاو تاکی ادا مست

 ںی ا کس اکا مکے نا ےس نرم رو۱ ےناہپ نان کں سر لے کپ ایں ین
 4 می نا. ےھت کر ید هد رد ںی بس ےس ےل ےن رپ ںف اسم ی ۔ ےہ ترک
 ملی ہیلع اس روفر وکر ہوم ۔ یک شراب ےن ںی کہ تری نا ےک
 دریم نا ں چر رو را ل مرا. سي رب نر یک لک
 رع اش تیا ےب یں یم لر ا وفا هکر نر کک ےس ا مب یک ت اعتق او کالم ورن تامخ
 ا ر ف گریم کت زرد نا یہا تط کر وب تقول زال ےک لکا
 ےالب ےب ےس سرکہ کتک ےل وہی سکرو هرکه تستر رز سنگ سد
 ا سیم تبار تر کرامت اھم شام یم ےل“ اب ین ےک

 زد نان یر هلی رے تپل زر بر ی اکل ر لب 70

 لات ےس ناروا س بلک جا کر تراب کنز اف یر یاب ےس ز سرد فمےسرک
 ب ارت ارم نا دا ےک ےک ب

 جج: ی ج ج
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 شرالا ی نوعي وور هنا نری را یی نیلا ورجال

 وها جناو وریا عظم را وبلصیزا ولت نادا

 رولو ین نلا ن یز ھل كلذ ضرالا س اوقنیوا پال

 ۱ نال نماوبات نن لاول ا و جلخع تارو ر خاک ف

 رم رو یر

 سل رر ےک س اروارْلارگ از کل وک لا شا

 تر سرد هنری اڑی کلا سو

 تن ابا کن تب هرکی
 ib والہ اب لا هم تا

 باف ےل ےن ر یک ب تارو ا ےس یو ںیم ااو
 8 : 7 ا

 مک لس ناگوار هم
 - هضم تو لاکو نامر کو اپ ول اقرپ

ay 



 2 : با اد میم

 ہرن لی ےس مرا نا
 ترس نر زهر رنک بیپ تا یم تویہ
 از یکتا نذار ےگ
 لوس ےہ سای سا ںیم نمو نر نسیم کک ا کے اض لاک می سا
 هه دا ال تمام تار هد گو شک کرک سد ےک یط تیس ا باوا
 ۶گ ما سارہ ےک شش f ےل 7م دکل دعد نم مئاظن سا ام

 ارام کل ےس ےس ےب اتم ےک سا قرب ےس فول ود دریا شعر
 ےک ت رک م الم ا ساب نو ی درب لا نو سد ناب کلا ماس ےک ل سخت
 ترکی السا ےہ امر نا رطباض ت ارزونی ےک رک کل دد دنا

 - لر وانت کسر را لو. کلا اع سرہ لوپ
 کت اے 2 رام رک لر سنت سر کسر ترس کپ زر: ٹالغ أن 7

 رد گے میک یگ ت کے ت ازز تد ہر مرباط مم ےک تیار ا ےک ا

 ےک تع ےس د اور لس لس 2 ےیل رکن زلات درکاپ صفی وکر کھ تیر
 لرد تزع لار ناب پا نرخ ےک ا کرک ےس رک رپ درک و کتا ناد کا

 “برک از ر ٹر یز ۲ لری کی له نر کنگ ںیم ےسرطخخ تد رب ےس فرط

 تالا ےک راپ رہ کور نا ال ےس ےس ترک اس ےک ےک وف سا روا

 :SOT و در رو و و رھا ام ےے ےس ٹین ےہ

 آے اب مکا ںیہ ہاکی سکہ ح اظ السر ت ےک ن ام ںی تان ١ لسن کا

 و لضرب د یر ےب ا رپ یش سم ےس سا طض عفت ای یس یکے نیل با رخ کح ا

 شه ےر اپی 6 4 رر اسی ےس br گیا ۶ا وو ارس دو ا

 - سي گل لای ا تسیک
 ند بکر دا ی تیک تتلو ساکن رکن ) بش اپ ۰

 دار روی ریس لس سفت تسکین اب چی لو هر تاب رخ
 سم لوزن نا وج کت یے اناج عید ہدارن نوعمر کے تام اکر رپ مور کند ار گے سی



 ۳ 4 ۲ لس

 ۳ مکن انا کے ین سا وو ےس چکن اہ ںی شی دام
 ر انک یم نجں ہم ےیل فر هی عود ںیم نیز یار کت کج ےس لشر ےس سرد
 پری اوخوا ںی اس ارپ ہود لت صا قو روا زیر تف اہ ارا لک ےک
 بين پولم هرکی زن کیسا مر ب ےس ناددا سم کسر لخاد بس
 هر قد ورم زم چکن یسک ںیروکرن یر جہ ےس

 دان یم کک ںیم تل ےس لت کاروالايپ ہد لكيلا رہ داض ںیم نشزرج

 سیزن ےس نم یی سا ےس کک ایتخ و قرب یی ےس ناج ین کت تن ام
 ا۷ن نوح ہر ڈور یم تیام سر ے 9 راو فر نارد ےک ولوو

 الی.اراثر ملل اردا ےل شن مه لوس د فللا نوبداصی ےن ےک ر اض

 کار ےک روکے ئاس روا رسمی اف ی رام ںی رس ردا رک راے ا

 لوح رگ یگ تیس کے را ںیم ےئار ٹکر ۔ںہ دام زیرا راد نی تا

 رک
 نام سمن الس فر قالصم اتکا رقبا صاص# مر
 ےئرہ ٹچ ےک ل نشر درشلا لوڈ ود لامد ناب ےک ں ویر کر ف تلقت ادعا ںی نارو
 < بکر اکل سالا لد شام ہررلے س ر7 كال رک کک. سیہ ےہ م ناو طح

 ار راو براک ر کں رواش نا ںیم لن تیس ا عرط ساری کم ےہ مرا ے لزٹرورْل/ یر وا

 کار ےل اس۱. نو ساری لعنت کس وان فرو خفصت تار کں روک ہ ےس ایگ

 گاج ےل رر ےہ ر اردا یادت را لارو ہد ںیہ ےک ت اف کر ناو نما ناب
 ده لا ترور جلو لا ٭ کہلا نانا اس نو ترک
 ب سرہ برای ےک | اس هست سن تفکرات رای هرم نا

 سادوا ےہای ید عم ےس ںوقم ند ےن لرز ےس ساق. لب ایک
 ی گر روبم اس۰ چلناب تعابلآ
7 

 ما ےس تارا ۱س

 ي ۵ ج ج چپ ۱



 - ا نار الس
Donn 

 “رتن مے اکی الا ماکپم فرید میک ںیہ ےترپ ناز را ٠
 ارل ارے ساز ےل ےک اس سہ ی ےس راپور ےس ناشر از ےب یف رک

 یک سر نم فا ی رہ یا ےک تاکی السا ہور یکن رر تای وا رک

 ےب کک تارمر ی کد ردا I رک ےس یم نا اترا ۔لرہ ند ے
 مک درد لر هاش دا رد یهو هان سافت اد

 E وس 4

 7 زار

 ہوراا رپ طرفمہ سیب سن رخ مک سج ےس ہر ل ۳7 اغ برا

 جرم مری فا تلکس اما نا
Jلمس سیر اردا ےک رکی یکے ےس ناوک کی راز ! مد اض رتن  

 ٠ ےس یم ہت چ ہو ںیم ہک
 ھر ا ےس یر ط اکے را ےیل رر ای نرس ر ایس کے ا

 رہ ہرا ےس یر برکا دا چ ینمارپ ددا رر ےک سنایا کب سی ی ارت
 لرز ادارمنا ےک ید اب رک یم ےتایف کا مار بلا ےہ فال ا ںیم ست

 رب شد س دز ا تع ا ہو ٹر ن صا سا ہک س یورک تن نا مر

 ر جید فنا ماغ ےساچ ود زا ہدرب رکن ولامتے ک تمیکس یئادساروا ےگ رپ ماوع

 ۔ ںیہ ںیانل خاد ںیم سا ٹکر گرو لا
 ۳ نارا

 فلاں اپ حل ےک ن ام ینا کامرس ی و ی یر عن ۹

 تامل فٹ یل اوس رے ےس نا ہی ےن اج ار رکن طو لہ ںی ا نهی شات
 ۱ ۔ ےس اح ےی ےک نیہ ترخزردا

 کس سار سا لات. اض مدد اک اھت وب سود رپ مر ےل
 “سر کے یی س۱اک فا ارد ایٹ کد ورم کس ارد اےس یکی رزرو تال کن وان ےک سا

 وا

"^® 



 1 ا ۱ ۱ نسل

 یر ساره امانت لار سل تی ارگن دا لا ناب کنان
 کت لودو لاردا یم 1 لس. هاب ای در ےس ی ر رک سہل اط اک ى رمل اضرروا مر

 پٰ/ 0۶ یم رت یاں ا ساجن بلا کت رع انچ یب
 4 یے مارک کے لب اھ در تال یاب رد سیکل ۳ رکب ب

 اکے تاج اک ناپ لایا دا ام ںایرداکس ارا ایپ ھم لا. روا ےہ ایک یم باز
 زلف نرم سا 7 ۰ اگے اہ رپ سرد 22 ام ایک شرم

 نو يا ترم دا ۰۷,2 - اب الف تی سيب لرد
 هد سل شب ترور آرا تاپ املا | رام ل و ۷س رت ای
 نرم م دا لاج اررکگ ترعر ال لرد کلن

 رار ارز ےس ی کہ د کہ ی ۔ ںی یدک اپ کں ریاض ترآ باس راف
 تر لار | ای شتر آنا« يا کت
 میپ ےک کک ساعی ناکام ار اپ ےس کلر
 ۔وہہ تر

 الال س ےل ردا ارل ےس مڑ 0 ملسیئکے و رو !ںالب اف لے سہ ٹر“ ردد

 سر کہ بس زمان ایر
 ماد 2 ںاب ۷ لا ترس ارت کت رسا ٹول لا کے پہ ترسیم

 ۔ گرہ ںی ادا
 سم ترم اار ناص ل اہ طر وا ایک ار کج رگ اض رواں کے سیب تروصع رپ 07 72 ےہ . م ید

 ۔ ےس ند رہ ا ل نا
 ماش روا ےہ فال! لیہ نل ےس نان رت یم ککے س ےن عر کن رد ضا

 دن بس اند ضد لینا ۽ منازل. ( اوا رکی نام ازم چسب نالخا

 روار اب یک یک ا « لانم + رمان اراد عا ر لابا الع« بیس نبر یس عر
 د ترف کی ون رک سرایت ر راع کی ا شکر را شب ےن اب یب ےس کرک ا کو دا
 درا ےک کک رک سيم نی کش کر زم ور ام یر ظن یل ے ٹر تم یکم روا ترش
 یل ےک لپ کیه دا لپ هتسا می سس عام عرض ١

 ٦ہ



 سرا نراس

 ےن م اصل نیک. هم پلی و رم قم تن تام فقط ر
 7 را هد رار لیے نوکر رک بہ سس تر | ےسرکت بب نر رزم

 ۱ کے اک یک رپ اک
 ناو در رگبار يه نالی مار ہد یر ہم

 نا لو تار ها تام ی ےس طا مای ترمز
 لایاروا رع لایاد سال نر مس بس ام ےس ای جم ترزمی نر سم

 مس هاب نا نام هدر کرکٹ اکی کا
 7 نال دوا 0 رب DIA نر ا شام ی

 نوا ہدور کے کک راو یاد تیک کت الام کک کا هنر
 کریس ۷۶ں نا ی رک چ یک ر ہک اوت یک ےس ںیم نا تازہ ےس ایل ےک تار
 قیر خر تل هر تم اجرک کرک ناچ یل سا ےی ارکان فم

 ڑزروادی مکس ۱ ترس رب ےس سش نا شرق رس ل اص اردا نرل یو سا مارک

 - تب کره فا تر میس
 فاض س۸ لک ۶ ےس ںی ل اورہ رک ریسه رم کد اش ناک سرش

 نر ےکرکی هل از ہا یس ت اف بس ست سیف
 بلا بر هستید تست سس ام هی اب ںی ترا باز الم

 کليه رک رار ام ناص کیاکہ یس لی کار ف ارب ی
 اکی کی یاد ۱ ےل 7 و لرد ار 7 ناو ساک سا

 اپ ام ساکت باب تل لر ںیم سا ےہ تحت ریز یک
 . بیم بلص

 ںیہ رم
 و پت ت ۲ . :

 ۸ r دیا اردا ترف یک ا ۱ کلرار ا ناک ےب عن 7 ا

 روا )٠گ هاو یر یز ت اطر با یر بس نه هر رد کر نر هست دد دا

 س



 نر سما

 ےس راہ وپ ںی ید لیک ںی تاب بن نده ود یل رکاب سرکل اعتس ار ایم سم مم
 2 ۲ ك

 رب لم تیام رد اں مر ںی ار رہ تہہ اوب کارد اے میرا
 ؛ ےس ں م ر اکر ر

 ےپاکا درا 21 ےس ا ںی تار 21 ےس یر ر ےس گی رد

 تی یب

207+ 
 سی سنی ٹی و روس ےہ
 ترقوه اسمی کتک
 ۱ ام مم یس کپ سا
 سون ںیمروع ای ںوہ وم دل کن اماد ناروا هل سرر اض ے می

 ساب تام رک کی گرہ
 اں نر لا ےس رایت تقر س ارل لاا ٹرلرو/ مار م راں م تار

 : سم حکم یماشرملع - سرو ازم یھت ےیل ےک یئاورراکک
 للود «ںرہ ا لر ےک د کے یس بلط کرنا ےک دا / تار

 رگ مر لد هو یر ایلددا تم 77 شنل

 تلے کار یک س تی ادر یہ فسا لب درک ہر طر
 ۔ےس زر 7 ہنی ف رکے اید

 راک نواب
 ددرد یل اب کرس یہا ی داف کرہ یبا ینو ایہ کک برر طو دس نم ےس فن

 رکن الو یم مش ےررود ےس یار کج. نی ارم یھب رم ےس یناسر تذا کس ا گی
 یر بعد رکن کت سی رک ہد کت یه نیز رگ
 درشت زا لا 2 ر رک کے یس ںیپضنازم رکے رت ا۴ سا نوت بت ہد ےس اس

 اڑ ر بلک نم ترس ی رد ۔ےس کر برما یر ا لا روا ربط و ےس

 ےک مکر اد روا اگے لا خم اکبر ار اد ہد رکے ےس سین تسرد ےل سا نا ےاج

Nar 



 1 7 نیت

 ےل ا 2ھ رھپ ا یب ےس اسار Jl رر ےن یو ۸ عن وز A ے فش

 ںامیاذم ںیم کاب یکے ا ت کو ٠ ےس ںیم تسر ھر
 یاب یر ول رد اهن لب شر سا تا که سا در در يه ی ین ال

 لک عرال | نی! وضشبو) هل نر هست ان. سل کیت ےس
 ا روا ےہ ار لاگ یم ست کی رب دم رکارس ےک سا ترح لک 9

 راش رک کے اپ اررک اور ں لو روا ےہ ا انب قال یل ع ےن امین اک نیر وم ےس کک

 نخ سپر یی اولی گر یر یر بم ےس ےس س ارد ےلٹ یم ازم یر ےہ
 یو یم فرش سرخ ےک ارد ایگ تاجر ازم کس ا کے ہ تری سا ین
 . ےس ایک دعب ےس کہ یر را ےس اکبر کرا ےک

 ےہ ا رر واج تکا ام هل رد نم ی کم ت اگ تاب لپ

 ۔ےہ ںی لم کرک ۱ک ےس سان یب نگو ره هک سالم هل ےس
 ص م ۰ ی

 یار پس لرد
 حل بد لار ذ بس لا تیر بیک جمے یت داکن دس مالا

 رابشراوارفا رز fps زم رر نان ٠ےس خ فام کرارا ےس یم یے

 دال اہ ےیشر ہنی ںی لی عب ےک ی ہری ۔ ںی موہ رار کھ یی ےس زن رخ یل
 . سل بوت کب کم 02 ترا

 س ب ےل کر ایف ہد صبا ےے ضر دا یگ ر0

 بدع یں ن آرت دا ےس اہ رب جالب گم

 حب رز سرا EG بج ےک یر نب تر ساجد دا ےہ

 ۔ ےسی رم ye ا سرور ر كس
 یے ۰

 لے ہیر ے تی وقام م
 کے ابید ےس تیک ورکر کب یت ٹیم ید یکم ںی تل ےک رطیسا

 نیکی کے تاج یک پی مپ تاتا ےک ل : نتا را ٹر ۔اڑلا لنرلا
 تشچتشووچر شسوج جس سد ۱ے سد ےس وجےس وجہ



 ّم 1 نارا

 ۳/۸ برم اکورد زن 77 ےہرب ےس ںھتم 1 ناب 27 7 ارجن ارب رو

 گرم باما هرکه کپي اس کا تیس ارو ےلہ

 ۲ ۔ ںیہ ززلعملرد الا بحاص۔ تا مات یر
 مر کے کک او اھت سی سرک ار
 سو صوت و ر تر یکے لم کد معا ا ا

 ۔ےس رب اں رب مامت اذا گرہ رم ت اداس ںیہ سا ےہ درج
 ںی 2 بس حاطم ےک رو اول سش کر یم پدر سا ےل ےک ما بج

 : ےہ ںیم اد ٠ےہ ارب ر اک یت ںیم تمامب اک مدد یوکے سرکل فی کر کھ ازم
 رپ اخ کے ناروا ےن لن ؛ ےیل ا یھب ےس یسکےس تعا ا
۳ ۳ 
 بس سس یر هی یر هتلی و زهر کی ری نام

 . کس تبا# ےس نرظار نخ رم ںےک مم
 نرش لاء انلخ ا نع روث الر ھه اذ

 ) ےس ب 7

 را لج کک رٹرا ےس لالا تی ےک : ر لک رر لک ل او تم رد

 یارک سیم یی سز تر او یک سرکل شرک وہ ادر ےن ا
 لن ہیلع زر لسی ارو صر اوم رک قبل رنز ےس ایک رد تح کتیا
 کیک ی هو رم در نا هری ته سس هد که
 کرم ادرک یاهو لار یخ تمبر جد و سر ترطت. لر تک ر مگا

 ۔ی سل
 اےس تعا یک فہر نل کے زر تر نام ۱

 چا راے رک ن رک اع ا کاک درک ور کر شیو ہک نیر او کل نفس رگ
 ۰ علوفه راد تراک حور ور

 لز ںی صاصتروادع
 ۷ے 7 لف ں۲ بم ترس رز اک لا نیب يل سی ترو کی

۳۳ 



 و ک1 نرل

 هر نهم کرک امم ل رت دات کے ہی یز ںیم اص دادع ۔ںیم صادق
 کرلے س کک رد روا ےہ کر تامی رد رک لی 1۳ هاي بنام

 ےہ یک رو فعال کهنه سا کور ایڈ سال اک وہ پچ سو شا
 ےک ےک است ہی گپ د تب ھر کد مر نا ںیم دع سا ا ےس ان بکر اک سلا ور

 اغا AIL ےس اھ یک ل ےل ے تش رر براک یک ہا ےک ناب سم

 : ںی اتم ها تند امیر ںیہ چ ۷ام مک
 کرب ےیل ق بس ر کور نامر دال اکے ی صاخ اکر ڈو ۱

 ۔ ےس الرد ارپ ها سر ها

 بها کز
 ےہ دوسر ںیم این کے لی ےس نا ای ہلا یف ین مسچد گلاد سیا هر

 رھ ےہ سرہ اس, سی ند ےک گز نا نعم ےں )رم الاپ هر رج هچسیلاز اش سا

 کن ا ںی ایک سای اب کرک ها جر | گله
 نام رم خو 7 ناےڑ ا ےک اردا لب لرز 4 تربو ترب یں وردد ل 4

 سا یا کت سم تی ن یکن ونا دره کت سر ارد ر ڈاک
 ا ۔ یکم
 ردا تیما و لس رکن کد ےس نا اد نک اں ا کہے یبا ھگت ا سنو ےس سی

 4ےس زنا اب | یر رد ۰ اے اہ ار رکن فو بلا ےہ کرب ہزاج ا کس ا:

 نم مع نا ۰ ےس نسخ یک اسم امر وا ہرالع ےک مرا ہزانج زا

 َ ۶ تب ز ان ا یک نا ردا کاپ ار :لضر کلا 7 گر دا ی 1

 تارو ساروا یکی ردد الآن افلام لا ےن سا کایگایکے ھم مو سر ارب ابا

 لنز نی رک ا کاب رل یک اردت ا ےیل گی سن رب تور تکی
 ۷ت رامو تال جس م رہ اتم ےس یل وسر , دن رس ملی سر

 “لرب ار ںی تر ننه و نیرگن اما کت داقب ردا را

 ہے ]ْ 



 ل ےہ ۷
 ۲ 7 راپ

 دامارت نر
 ےلررااپ نیل ا ےن دری رش ضس اب عت لر رد د حلا رو ار لا ضر گر هتشا رے

 بن کوے ئہاہ ادرک نم کلا نھ ےترہ ےک مر قسم تیر ارد یک
 ۔ ےگ رب ین چھ ںوردد ضاصتررادع . ےہ سر ختم زی 7ر٣ کر ابر

 مول ےل ےک ر ارگ

 DET نبی کہ مر لیت ین گرج ں ارگ“ ۳
 کیر اقر کہ د سای رف ےک یت 1 سرلا ر دمصر ۳ خم اپ هرم ی ۔ ےہ الو

 ل یک ا ۳ ایمر ابنا رفت لز یارب ت ا

 سم ا: نا اکے اہ ای سارت انت کلہ ارب اید

 تزن مروا تر م رب رم العدد دم ۱ ام رعنا. سوال زند

 دلج ےس یر سوم اصل
 تار انا ترس ترین صا ہی کے س ب بلک

 الا لر زا تدانب نیا س کچ ے ے ربات تالاع

 ےب ےس ن؛ فالخ ےس نر ںیہن : کلک ےس شک لس تصور جم ا الر ومو پراخ

 ۔اگے اه ال شی لا ور

 27 هبیپررط شر دارع ہو ل لرلو مر جر یدارکس هتل یا ۷ر

 رکن ادص ےک نب رک ین دوم کردا رد ا سات رپ ںیم فاعم ےس ےنرکف اعم
 طرد مرتے ھر تیبا ا پا ۴ں رر نا ےب ےس کر اتن کب ب ازل چ ا اعرب فام ےک

 لروا اے نر ند نامنعامں سات اڑ ایل لا ےن یر اکسل | ریمل, عرب 77

 لا باس نے سرک ایم ناپ سات مس نا اکے بال اصل اف یک
 - رک تم درو

 مالس الا ئی اد او ھم

۹۲ 



 د ا نال

 ےل تر چت نر نر فاحم رت لا نک ں ایی کہ ای لو ےن پآ
 ۔ ںیم زسص دیر یر تماما قرن گاو ملا را

 قر لاس ارتےےس رکن ںیم تیل نر یکے ا طاس دوو بہ
 روپ بج اد دم بج ناول اال کز ۰ اکی ار بر

 لمار نا رپ رخ قر لا

 ی یکن
 ےل رت يک کن راک

 لا ےس ل شرر را تزرع یت ںی تان اکس ا . کک ں زا اعم کھ

 ہر ا ےل راج < ےل م ےل ر نت سز دار لا 7 هک 20 لا یر ریرکہ

 تیم ترس ویک رٹ عر وا یایتی داس .ںیم حس ےس زم یک سا
 ےک نا یش ں در کلم کر رن ےس ( ن زلات ا ین رلک نیک سایر
 یااس, بت او ام حس 1 سر رر رکا نارا ؛ ےہ لاع اردا اإ

 ام ےک کار اکر اکا سرود رز شرف ار کرم ےڑ ا ۷ور عو تارزعت

 اٹک ےک ت الدرا زاگ ہجر دا ےس اکے و یل ےک ت راغ و لوکاں ر ١ےس

 ت ر بزہرکں ١یم ف با نال ےک ورب ےس برع سم نر تنک ترس

 آے س یہ یک تإ تع ٠ںیم تاوق ورکس ات ید مسا شوخ ےس تب اےس سرو

 ددخروا ساک باس کا ے اسا تر 7 تراممروا تنیس

 لب ےس نا ےک ین کے اک ےہ ےک رہو کار وا ی طا یر ےل ےک لز اف
 ا اسو م کک ل “و 1 , ,

 رب ےس ہا ج الا ےک ر پرما نا ےیل کرک یکی زن لر اب
 . چک تب ؛ترطفل ٹی ایی ےہ اپی لہ نب ک

 تار زالو ہک ےک ف لے یب ےن ر بردا لر ار ہد

 کرا مج اند ےس رکی کرم یھ ان ان ناضارکے ےک اب ںی ےک ایپ
 یک تذلیل نیلام ۷س ا ایکس یپخ لاف ا سوکت و لمس مچ

 ۔ ےہ نہر تا کن ار
 سس بس توس تا اے سس



 ۳ 4 ۳ متلب

 سر ار ر یادزوورم

 ' نایےج شی ر ددم ںی ماس ارکستر تاوان تی فام
 ی کدوم قیمت
 نل لاہیرکورف سکے ہری بلاک اروا ںی فارک لپ تی نا ےس

 را ی ا ںیہ تزخر و ا چسب تاد کاپ ہد ےس ر ںی یم ےس
 نصر که شاه رپ یر ےس ں وہ کے اس ےک ار نم ید سا

 a“ 7م 9

 مقر پری نا تی کن رم نت ياد نسب
 ها ےس ں رکاب کے ر اعم سوم یکن ا نیل سیر از تشنه ود مرک و تک
 ۔ےیظع باذع الا ی مھلد ےس ایگ مس هیتر ایم یر تی سا
 یک ےیل ے یک یک سی یب ا۲۴ ت ایر یف تم یری کچ ارپ ملح
 لس کن ارد گر اس و تار انگ کئ ارے ےس تیس کس ہر 7 کو تگ

 کیلا با ےن ییہ“ رہ ت ںریک ب نال ری واوخ یک ڑی ہر انکا رب کا
 یر شهر انکے یی ےس نا ازم کن یر رے ای تا رل س یل سارک

 کہ ےساس ےس از ال س نرژیلا ےن یاو ترام ۱ ی اد هنگ دم رسد

 ۳ ےس بن هی کسب ںی ترد ابو ارم ےن رام



 رک 27 نی ب ی
 هر نم ڈیم ایا سره

 توهم
 و

 0 0 اوج نا نوار

 2 ی

 چ يقم نازڪ

 شم لار لر اب توکو نر ےل

 "مک دا 4 ر ام لرز اک

 < هر کر فک ور نر شد

 ها سام تریان لن رم ضب ےک ارا

 نین ےہ ا ےک تردا یب اتا

 دلت سن ی بیو شرف هه



 زشم ۹ ناو ام

1 
 چ

 زوو رکے کب ای و ۔ےہ باٰط انورد ےب ےک نا انگ

 تے در

 صبا

 یر ی کوس
 لنرض, نهی يزمتک وبا سم تیا اا ایکانت نزئان ری زحکس تب

 ےس تار زت رم وار ش یکے س یگدنز یناض؛ ۔ےےترکں یخ عالصا کل دن مطا ردا یر اف تای
 بوم ید عدد لا فلک نند رف بب اہ اک ںیہن تسرد

 اجا السد رددد مات رواداڈا با ہں راکم نم وکی یز عت ےک اہ رر

 ر لاسر نر تم لب ات ی زعت ضرب لر ںی ںی ہد ۷

 اپ منھ تن مت ام مات ارد عت ش

 ےس ےس  وعش تنے رز فز ر یا ہو ' کر کس ین کر فون سر كس و

 ۱ دوا تاز لیکو ازا ہد کے رم رب کلر سم لب ی

IAEAرز باک رپ ںی تسرد تاالنت یز یک اعم  

 درا تر کا کج ایہ کند رقم م و < مم ارپ ن تسر

 ENI اے یک اسر کرل تعب ےس رتب رپ ذ نااس ۷ انوشه تری هد

 و 9 0 تن کین دوزر ےکلوٹ ےن ال ورم یں ا

 ر! ےک نہں وہ یر اع ےس تت انس تالا نا مو تشک نو هم هم با

 ۳ تنگ زر ا الس

 لب بارکد رز ےس تان عد نت رخ تورم سواد ے مدس

 ںیاڑود اک یر کے سر ا تن اردا کس اید الکل نا مانتا کانوں

۹9 



 من 7 ر

 نگه سرب تک ےس یہ ا ںیم لمگں ایگ پتر ںیم یک تی یب هک رم
 رم هل هد اس هستی رب کز ترف مدس ۔ ںی کچ درز هپ
 ام ا ال بسر کس: کی پت ےس ام رگ ل را اما ے یار وا شد نان ناف م ےس
 یاسارکرلم را ۱ ےہ رب ینا ۷ل گر ناھدرور لورا السا گر السا اردا ېس

 انی یم ےس اج ہر مم نام لب کی ام تام اک ھم الا تے تاہم ار رک دامن ےس گز
 4گ لامعاد تام رد ارب ےس ۷کاد یم اش کد کے ارگ له

 (ورمکت نح بر سم ادخر ار ماس ےک اروا و رک اف ب ر ۷لا هی ےک قال 2

 ۔ ےن ار سرک اکر ے دلا ر تارا ایھکں ین

 درک لر الی کارد اکسل کل ایا تب نارمل
 اب ساک نر رب ابرپ درد ےس یل ایما چهار کرد
 رر عد بکس اہک مم لم ےک ےن رٹ ھر اسد تے کے برق فار اکا یو نص

 کا درگ ص اسار یاد غ نب بسیطر اہ لعل اد تاطد اب دلا اوت یا اگه سه ورک

 : ےہ اہک ع اش س لیل ےل کہ اینپ یر ادر
 | نلصول اندُع نوش. ول لفغ اذا
 گاس ولاد انسا یف اسلا داعو

 تج لیس و اےس اں ٹر سود روا سپدارم ےک لاصناد برق ےنم یھ ںیم سا
 نام ق کا اف داش را ےن بپا .یکے ٹسرکے ردنب سک سکے سیم ایگ ےس لم عد کیا یم
 اکر ےیل ماہ فیس ی م اک مات سا ورکا کب لطم یب د حسارخ هل سرد وب 2

 یل یت روا پہ بیر فن ےک نام شرع دار ےس بس ہد ںی ںرلزنم مئام کت نر کے ایگ
 کیک ےس نار ر ےن رکا فل لام ۔ ےہ عقاو دنمب ےس بس ںیم برق تااقم ےس
 کا بالا کر ےس تارا مارو ےک ا پاس یر 1 ےک سچ ایرو 2

 رعب ےس ہلا وا یہ یسا۔ورٹ اج رن رو ےس تگرردا در کس سا ںی کر ارگ ےس تاب

 لضام لرصضود بق کرڈٹےس یب ہردہپ روا شرخا کس ا عی یارب ےڑیس ولا ےیلااوختب ا١
 لارو کہ بج ں ےک تری بو تزوپ سل سرا و رکشے یک

 لمس ا ساز لپ جعفر
2 



 0 ۲ ےہ 7

 ا ي
 ۶ لر نوت کا رگ شیپ ید < رپ سا یه ںی لاو گرام

 کرک ا شید طرد یاد یک گل نا مر خ ہے سن رکر لیگی کسر پ بایماک ےیل ص
 راس منکر سا٠ ےئالصھب دار وا یم اب سیب بکر وج ےن کاج ےس ل رر ردا وب

 1 ان ر کب ےس رشد رخ گل تر ردا عش بج رک کا ال کز ےس لکم ناک

 دو تسلط کرا سلب منو هتل داش نزد دره تک رد
 هر رک له نیت نم

 گم 0 هم سای بل نا لر 0
 ےک ےل اار کیا یک رکن ر ہظئفاح ۔ںہ ےک ےب نار ےس یگان سی

 اڑکرکت وطرد ا ایپ ےس تار لم ےس ارا چ راس ےک تعاط بی یز تک

 > ےس ایک یىی ںیم یلاعما عرور یھکےن یل ئالخ .ےہ اب
 ےب ار رک چر ب قت لاکا پرکن یال ےن
 امار لو هم اتم یر عم کاھ اچ ا ےس بکن لا هر تر

 اب فر سس وس یم یب یہی ںیم تا طیب سی ؟غلرش د امد ط تککس
 لمر ںی تات ا١ ت از ی کت ںی تلاع تلخ اف رک سرا
 ۔ ےس یک یم سہ یو تحت ا کد اذف امّا رک سیکن مار ک

feرھپ کے ری خر چپ  
 رک اد ےل ار روات اشو ت 1 کس ۳ یھ ان رگ ےس یا اپ ٹر داب

 کاتو ےک ای کہ یک ات باریک ای کد عاطف یک ٹی اں ا
 رہ ا[ ے) ن ابر ناار ارا ۔ا

 ۔ رہ یم نما شام عراق الخ او لامعا یل ام
 رہ لرب کپ رک نشر کروا کی دام ںی ہار کا ےس و, ےک رکن زود نا رور

 رفت ارت را اپ یسک رد یہاں یس ا فی ار نیو
 رپ ےن رر روا ےس تار ضس اپ اب هام نشر

 )س تاران هل

 ي ر س ڪڪ سپہ



 ہ ا نت

 تہب ے سپ ںالف نب لالف ہار ںی
 المپ ۰ انچ سلا ب ناما ن ےک لب بس طب رک ی ل دراین

 ۔ ےس راپ یب نا تراک ر کی ایم اکا رود دا تشک دراز
 لس اصل رک طالبی لیلا او تپه ۱

 . بل تی
 هم ی رنک ی
 دین رپ کام ےک تہ پردا تف پس ا یدک ی ےک اغا بش ما
 تن سفر نسرین مر س اب ےکت رر
 دیلی, نالف لو ے ما اک ت بر قر دا رد زم سد کے سم بول ناد ب کرو 4

 ےس ہک عش یی . یک لصاع برق اکر ٹلا ےس سایکل عا: ںی ےن ےس
 ( مھس ١ مدد ام ند سال یا

 ؛لصاد کلا لا یار ید لک لب
 ےس رسو I تن اب ستم یی سد نر نیا

 ان ار لر رفع تب طول ںیم از یت ےس ترق
 ہر ےل سه ےک یک ممے شکن ہر شلا دب داری رن ؛ عر لا نیا دا

 اگے کس ا آں بے ساب الا اس لا وا ل یش ما ریل تب

 0 لب اصلا دا درگ امن ب ۷ لا ںیم تابعرد شیر سو اسلام < ےس بلل

 ہیر ب سم آکر سذ مع تر ےئرےس ہار کت رہ کہ یس یک کے
 سل ستون له رمز رکے پری بلطمر د١ ںیم ےک برق نص هر یار ری
 رول فرود رک بر را ترم کسر سا حرام ےک مد م ےہ

ب اکر ا کپ ےس ےک ے رف ردا سہ ےس برق نیم ےک مو
 هتبس ورک نا

 . کرہ ایم اے یک دسر سند تر ںیہ دور زا سم سیم ےک ویر ذتع

 اد سرش يا سردار سد لر نره نر
 یار وطنم 2 ۸ت اء ےس ال یب اہ ۷ے ایسار و تانسا ےہ رگ رک ئامکت یآ
 پس



 م ا نزل

 بف نمی نم راس . هچ م E مالما ار لرز ےہ سوور نکیل ےس رابطے کت

 تیپ | عکس هرکس درد ےک ١ ےس رافت کری کک
 ت ںی ل 4گ سیم گار ں ت ار مشک اردا ےک لا

 ےہ سالا ںی نے ی ارگ سرد که تست هرم

 تیں جس اہم تب ےس للو یک کر پن اکا ب ںی تی ۹پ نک ت مار یک

 رد هو تو هوره لار اد س
۱ 

 ای اکر ی رر ی اردا سا یک اجا ام تن اظف اج نیل شر مر بلوز
 کرو دانا: تات م نک ےس یک یب در کک ٠ےک ر سر لاو لس لا یئ

 ےس قفس کں یم لسرت رکے یہ ترم کا نو تا رو ایکس نت رک م
 مو یراھپ ثلا ےس اہ یک فرص ےس ای ده رو رد ا اگلا ںیہن ۶

 زرد ےہ یب زاوہ فرص فان رکاب ی رد سا لکل یغ سوم کب لالف

 کم فرما الم ترضح۔ ےہ ںیم ید یر وپ یک ر ا نرس ے کز ابا سا ار

 دا ترسم یر مرتب چنل ترور لع وکی ناکہ چ ای یم یک
 رک گر تام ےک طف اس ی کے ا اک ےکت رخ مان
 ۱ ےس زاہد ر دا پس تخ یک سم

 رس ریش ار لاسر ےک ی يرض یم نر کی اتالع ٹرک 7 رام اھ

 صل ردا ےن یک ر تعم ےس یک هد هس رک رضا نون« درک لنگ

 هل لری ارد ۱ سیلاب حرم س اےس نا ےن تسود کیے نا“ ےہ فر

 هل تیب ےک ل سو رو عن نستوه رم ےب ا بازبا۷لا

 , ںی تاز ںیہ ےک تا ےل ناص ےس مرت کن اب نک
 رله سو ےررد یسک رک باطل رکے سراگزہدرپ ےفپل اکے سن یسک

 له رک مکن نیز ی ںیم ےس اہ ےک سا ء رک لمس ریو
 هدف ےس سیٹ ام 7 رکے ے یسک روا ےک مد لس رک سس ںی ہاکرا

 لب حس شرع هو ورم ان الا ساب ل نا ج لرل تاد هپ کاب ترم
 سس ___  سم سس سس



 مش ناس لام

 جا نوساز تسرد کنید ےس یکن یب یم ما کا ےل و نوا ںیم نل ین ےن
 ےس ایک ادر ےل یکے

 يا اب ريکاردو یم تمدخ یک اد ون ب
 ھڑ رام تعکرود رمو ہک اف ےس سا ےن عد هکتار

| 
 لذا دمی للا ےجوتاو تا فا ممل

 ق ریبلا حفش ملا یرصبو,لکب عنشتسا
 ےہ ۔ْ ےک 2, 4 ے ۱

 پا رپ ابر مر ۱ لپار دا لرب ا لاس پا ںیم کلا ےس

 لرب اہ اپ تعافش پل هکر اس کس سد یا لوح ب
 عض r لس توس نم سو ےس ی انجب ییا
 ۔ےٹا

 ار کا لر تا ی از هر ےس نایک ا دمہ ےک ددا

 .یدارا لب کسر سلام
 ۱ ۔ ار در شا لرد
 ر روم ےس رکے ںی یرام باطلا ن ترحر س و لر لا
 2 فردا ےب ےس ال ےن کس او کیک رام یش هکر رتل ا تر سرا

 هرکی اب ایج ےک نا لا نو سیا ںیم مم ہد کن با ام ٤ لات مر نا
 سس ات زی یم ہاگاب یک ا نحب اع رکھ کے یس ےس شراب لسوت اکر حت زح اکر
 یت یی کن .. گر تیتر سه کک ماس ےک بس نا ساہکت زحع ید ےک

 ۱ ۔ رو وسعت ترس جامه ترک
 بدر 7 کد پروا گر مجب ےک ٹو کد پروا ںی ل پ £9 ےس رب )مد

 نخ ماد ۱ ےس ر ل کر ےس غیر روضتں اسی ںیم ید مک اروا

 ےس رب ایل لسزتےس ےرکود یسکدعب ےک بار وا لسکاے یک اں یم گرم یک رلار مح 1

 پے ن ی کل تستر بنر تر نره تا ےس وک عام
 خر

 یر



 ںی تاپ ع- رسد سا ےس پے یکم السادبم ن نرل غ باد ری

 ششم ہی ےک
۱ 

 ١ بنانے ےل کا ا کس اکی ب کار یدارکاسہ عزا ای
 ےیل لاکا ےس ن تی انرکل ست ےس مر لضف لب: مهر گرد

 طه کلو کم بج ما ےہ رپ گر زہ ثعاب ےک یہ لام گز پک سست
 درو ان ےہ ارب ےک ےک ارضا هدر اب سو سیم ہاگناب کیک لام الخ یم

 لب وفرد رز کانپ نیب ےک امن ےئل د ہیلع و لص ترذوطم ےہ دردو سم ترم بک

 هد درز کلفت سرب سس شه یورپ ےس ںیم نارا گر سپس هک

 یر رر یر صو و شه لو اوز
 1 ارت ریا 7 لگن اگ راپا ری اص لاش اروا ےک لغ نرم نم ناا

 ۔ےارز ںویکر اک ۷س اروب ےک ےک 7 نایب رق او رولا وتر وا. ام ںویکرھچ ہددد گر

 دیفا ںی رکن زرا ا ترک نیر لر لسو اینا ںی اکو یک
 کرنا سیب ہو کہ ےترکےی ک ارم تراب کن ام ۔ یل ےل ا اود ریل ۷١ مھ

 ۔ںرک بز
 ورا درگ کر اس کشی "ےس حب اوع دق الف روا

 هک ہد رک حوا ےہ ےل ےک لاو رھی قی نوعدب نزللو ححلا وع د ےل ردا

 ےک لک یسک ا وو ں ےتناکپ ارس یی مهب ارم ۷ جن ور نم

 ند سم 2 ازل سیل ہو که رب سمی دداو مپ لک لا تاضارها نام

 نا ےب ےک ب رل ل وصح هر لے یرامب مهری ا تیل یو شو یک جدوں امیر ع

 کلک یخ تدابع نا هرکس ا ےک ام کہ لصر وا ےک ےل ت دابوخ یک

 طا رگ ل سس ہو ےل یا ےس لمص م تہرت ےسرجو یکم !عاطتف ےسا رکے نم
 ےس رےز 7 تما کت اب سا ےس لایت ا سم ادحا ا حم اوعرت الو عطا

 زا ےۓارح الو هوس فر اسلام روا لا 0-2 ا ےک یارک رکی کر اع

 اس لگ ب ح اصوو ےس رکے سم ۱ نر لز ر لبر اھ سجن رکی کرد رے

 “یکم کسب ےس یک سرے علال مکے سار بای یس تاد کی اح ایرگے
 ر صج ج سس سے ےس ےس چے ےہ کے ڈے رت ہہ ےس پ ےس



 نا نرتللاوم

 ۱ فورا
 ایک یار انکو رکے ار ب نورنم نوعد یزلاو راس راب اد شا ی یلدا

 حک ےک باوا او بے لر کرد یلدا ےس ےک هو بار رہے
 هرز اک ںیہن کی حد علوم ا ےک ست ےل هردا گرزب رکے معدے

 ۔ ےس رام هراز ساک

 لذ رض لاد اا یاب ابا ی مارا کل نت اتا ےس رک م١
 ڪتا

 - هل خشم وه مالا ایش سننل ضا تردد بوی
 گرا اک برب ول لات نا وک ییا میرکے یلر کت لا رب سا تبار

 ہےاور کے س ںی الم یا یک س ی ایا ردا وک تسدد يه کارم
 کرکے ب یر ںی نیل ۱۷ اھت رسا سا 6 9 ی الاد ےک سوا
 تیامن تے رس هریک ضرب
 . ست یا تن

 یت سا ی روا سال نمار سل ںیم ےب ےک سوتے الات ۱اک ن۱ حرط یس

 دیدم لس تین لب ب ںیم کرکے ںی تسرد یب حاد
 دور اب رس ےک باب ےن کل سوتے ترضح! ےس نا نیک ےہ ںیپخم لحد یکرکس سکا مارک

 هه رپ بین تبا" تنام کل سرت الو
1A2)نان ا تبع نشر چرا تص انش کسو عسب  

 ےک عن ید ماما مد ےکع لا طس یہ ےن لات لا ںی ن ر یی کے ان

 ترا ےل انتا ی ےک پاک سکت یا ہیکل ولد وا ےہ ایر فز ے نارا
 و یوم اتم کے یہ یخ ےسر کس ہیلع رند سرد رک هست شد دا ںیرکت سود کم شم

 س ر

 یے ایک منے گیت سا ےک یل مد یی لا ےن رت کک اہ هل
 و ختم دا pr pf الرا رپ

 .ےسایکع اض یم کن وجر ۲1 لد رد حسب ف
۳ 



 0 نت

 - نیز روگن هی مر ا صار اعزام کر
 بش لا نم نع ینغ ۷ | راس ےک اکو رع لسد کی کن رک حا وم

 ناف ےک لسو کز اوہ که سا یخ تسرد ارگ پا ی ایس مز ےس: ںیم

 ارت هل ېپ ناست عطر ساب جک بل فرعی سم
 لک ر راہب تاں اہک س سا۔ ےس نام ناطر تاب ردا الس پن تالغا

 تار بلور ار کچ لد ںی طار ا یسک رک ارپ ںی ہیک اکل حر کرک سراہا
 رال ےک هک پل ۔ںوہ ار کت سارفرد ےس یسناںیمرردا ےس کر فرم یک فک
 هے اپ نرس نع بس اد تا هد ردا ےس لوق | ال رپ رکن ب

 Js لس از سل ۷و قوا نم مار بل سالار

 ؟ک/ک سید ن یی سش ےس رم اض تاور ہو یکن اع نم لال عت ؛ ےس سج ےہ تسرر و اصلا

 از رخت سلم هرگاه سفیر هاب یسک
 لکو کہ ف الخ ا۲ت رتن حب ںی ں الاب س نسما ۔ ل اب ل تب

 لانے کر جے سام وا نعم رام رت. سا تسر اکر ب ےک ت ا کی سم

 الف نی کرس رف ساوا ریس اد رک یارک کک وا ںی اھ ینا فحش یککرگ ان
 کسر رآه رهان ل صا او ےہ حابردازمآم یب ںیہن ری کک ںی ےنغر کا او رک اک ۷

 اسر پ ےب تلر ر ہدیہ ےک سس ۱ ےرآان دم یک ا الاو ےک کم طب بس

 ورد .چ یر عرف رر وار وت اس ےس 7ص ںی ثیداع اس ام, £

 ۱ سلم کیا یب ایپ

 لالو ےک لسو زاوب
 درب ےہ ل ارقار پکے ند ن رب روا تمرص و ن 3 رک ال 4 تا

 ۱ سرب ترس

 رتفتلاررطا هل
 جت ج ج ج



 ےہ نار
 سا ںی کر کل ولد ناک کپ یم عی سا نینمو لی نعع امت گداز
 ںی ےک کن لن ف اح یم کت ی

 ےہایلرکم زور پر لرل ت ا ییہ ےس ل اعر تلا کب ےس ای
 ٠ےہ تار د یم نا

 نمنمرلامصت نیم اح ناک و
 - زکر یں ولاد نالی بس

 ہادردل اول ترطحےس لاتے کام لا نب رام وم ت حج ےس تی سا ےنریکن یخ اع

 اپ ےک اب ہد ےس یکل فن ک
 نمره هر بام دیار س

 ار لایق تستر کی رد ترک اب نا ےک
 رت یو یس ےک پر ی ٭ ےس انب کک جے سا زور ےک تس ا کے ہ
 - لاز توال

 کی سل توی تي حر تست یر ںی نام تر
 اف ب رسا رص ےس نالاپ فرص ن ای رد ےک پروا ےس ما تراس رپ حد

 کت کل دنب رها سایه لودر کر دام
 مر کر ےئروضح هم امت لوس ءدارشا کار باز ها

Jرہ ےہ کے ۶ لدرنب  

 تاو کد کرم ہو بجر سو را 77 روا یگ ر کرب

 ۱ یک ۔ ےض ہر کا
 ماتریس که نا نت تداوم

 و اید ماسال اب ملل اب تمینعم را نک ضد منا

 ۔ ےرکی نار ند ےک تمایفرکس کے یک سکر یارک کیی و
 : ےس ر شر اکر وضح کے سر ام ۷ل  نیڈامم تت کمر

 زوم اک ار دا تم.« کر ازان ؛ ےککے زور ےک نالعمر ےن سہ
 ا



 هراپ ناس را ل ۸ و

 ۔ ےس ںیم کیک نل ای ےہ رکت بیج ہا کر شلا ہو ءاوخ ےن یر کے رن
 1 ب یم ےن ردا غسل ا ا) ںی اسر لاو لسو دیه ر نظام

 ارا کک لش لرل اپ ےاز ہدرکےس یک ےہ تہ نط

 جبر قف ترکیب و کلم هک اپ آں یم ٹا ےل کے یک ا
 مسی ورم اف که چسب صید لب.
 اکے راهور سا هی ے ران بس دیک ۷ہ زمہ نریکس تست
 "رله دلی بس یکر یخ ریت بے تخ کیت ک
 درا فنا نکی عب رل ۷ کک اں الا ثد ایر در کل | هال هرمز تب

 قم اره اون ےیل ام الو ےک ا اھ ی بم یه لس - برتر تا
 هنر زور مرام کس روی ں ا ۔ «ریفک ۷ہ ز تر دانے و لا

 ۔ اھ د یف یہ ق اہم لولا ردع الا
 + ناب تافل لو اش تر ںیم ہل الا شک:

 ےےرکكا نر دیح یک اتر لا دی ےس ھا ائر رکے سری سی باد آے امروز

 رپ باما راک سرکل تمام ےک سو لعن لم یکن سدا

 ا گرم الوم
 نیتی م یہ تیا یک سرکه سام حل رکا نو تر.
 , لب تار ٠ب ل از

 . تله لوگر ر وں مارے ہی تب
 ۔ اش مسرور عا دوم ؛ بج اول باغ « تبا نک ٠ یر بج او | لت جاو

 اترو یر نم ٹیم عرش ارس ارپ لات ںی امم ف تخ تش ںی نازل
 ےگ ےک کب جار گڈ ےسارپز تفارالم درا ا بولا نال : سر اکر دا رو

 ںی کرار بجار 7 اھت دار کا رور لردع نر خم اوہ تاک ںی لس

 لا ال ير ور سر دا لو ےک بادب یل یت زار کت ضخ کر کرت لبا ےب کا



 ا ا ي  ج 2 0 نار
 کت کس بد 7 ردا اط ل کل فست تعاد تلال ادا ےٹ رر لمحا

 لر ۔ کرہ نف ہے لارا لپ نیل یل او هایی جگر »نر مه انکار ےی
 کرامت شند درا تسب کل رت وم ںیم نالہ ہر دا ناجا ن ورت تا هک هو هل
 اولھ ایسار یگر چ مودم اتع ےس نا ٠ کیچ با اک ابراز عن یر لاد لس قف ےل
 هک ل اعم ےس د کک یی مت هرکه سس لس لس سان سارت کرہ
 ؛ ےس یم ہبہ ارھکہب انکی الم ار حرش “پٹ یر دک ی سا سا ساب

 ها مکلف نب یم اھ کے یہ ایک یک ی ےس یر اق لئ اط ترس
 زا ا انک رکو وتس کو مارا تی کی تیره در ی ها
 هه يک بلطم کس ما نکیل ےس سیما یل رک اخر رک
 اے مرکل طف پلے ل ھت ا نکیل ےہ ںی جد نک ٢نا کم بک

 اعر وااو ےس ب ١ ےک س و برج ےہ تمرر ےس اپ ےس ان:
 . چه نده صف بیگ لس

 ۱ ۔ زار مرا در ماش نیر ام نبا ادع
 اور سان فقر ٣ز اب ےس فس لوا ما یم دکر ا

 کاک دوا ےس آو اھ رکے نجس سر ےل ر عرطرکس کے جہ

 سر یر حی جد ہکے ہی بم اک سا سخت رپ نا اب را
 تم ےس ا ردا جال ےل اک ےس لضف ےنا ےن سر نیک

 و

 ۱ ۔ تس تار بار راا

 *ےہ نر وادر او ہک ےس زکام فرص نیکی الف ترک بند کب یم ار تس صا
 یہ اوہ کت فک راس ردا سرت ترص لتر را سهام کت کر ناد تا ے

 ۰. ۵ ری اک ت . گر 2م 2 ر

 یا. لاو لر باب روا تنس < رہو ےک لوڈ ر د ےس یر 77س

 نرل سرت ی اعد اک ہرن کوک اھ ایک ایا لم لا اھ کک اہک ترت گلی تو رام اب
 برتر طرز بل هبس دی یک ایا را حرام سد اد

 یت ت اض وف لم
 سس س



 ےک نسل

 ل کر يضر کت رل ضنا ےس پر گے نزل زا ترا ینلا ترک ا ےک یل رمو
 ب ل ب ںی قلع کا ےس وطن ید کٹ نخ سیب
 بف دس ولا ےیلاا وتب ہو ڈرو ےک ےک تاراش ا د ں اہ ےس مو یکں رہن لف
 لار نایبرد او اصل ام د نابا یاس ارواو رک اب رق اک اھب لاک سب رص

 له تاذ اینم لو هک جزا هچ لو ار لات رب یاو رام
 لا بس لب لاله ستم تاز ردا سرو تب عرط
 ازم نم مار رص دم ند مانع نا مارک اب ںی
 تبل ام ےک ںکررب نج ٠ ںیہ لن اد ںیم مرسدس رات نیعراش و ندیم لا

 لب سرشار الم ےہہک سراہا ےک ےک یا کیسا یورک
 ام لیسرلا ,بلا اوج اد ےس سیم نت ےسہلیسد ۷ اغار اپ دش

 از کود نایب کک ںی ل رر قس یری داپ ےی ےک الف ںیم تی آ
 ا ےس تہب اں ؛ کرک ل ب ا دارج ںی ہار کلر ےھت ہک روا لو

 ۔ ںیہ ےن لٹک سوکر شر تب
 ی لامربہ ےہ لن یھب ےس ہر ادرع اف مرمحی لاو ےب یاو هات تاب ی یاد
 - اد را فرج یو رم« ارگ تبعات یا

 کش اروارامچ

 رکن زلددروا 1 یکی ارب ا ںیہ سینٹ اط یھب کی لا بس نکلنا شد رخ امنگ ور سر هد یی لی یف اودصاج و ہو ےس سک یم تیا رب تا

 بلور کس داس جم ےس یقوہ یلم یا یر ےیل ےک ےنرکل اکر ہرط نا نیک
 کا یس لاک روز رباب ےب ےک سیارہ رکے ردد یا اردا ب اک

 ترعد کس ا کی رم د ردا ےک اہ کور یب ہار یک السا ہک ست بیک یر طف آه یس
 ہہ ویل ی یس سا ےک اج ایکو یب تشادرب رکے تعد سا ےس ےرس کپہےک اب یک لوبو ک
 باج ےل ارس سب نرو ۔ رہ کہ در ۷ن ایا ل ا ںی ےب ےک ٹاک نا کے یب ادي لاک

 ددا ےہ کل سکے ام یک مس کے ن لم ےسا رپ کھ اٹ دا٢ لے ساید تیار ںی
 صصص ج ي ےہ ےس ےہ ےک



 مم هراپ کلم

 یتش ےک د اہ ںیہ تھک ایں یک نارا ی کت سد نور رک مس سا کک کم یا
 اے خب کرا مل یتا ی سر نم
 ان کز تلا ترم رب ےب مرک سیگار سی ادوار یس سا سا م1 ٹک تققاط دام
 ں ہے ڈر کے کب س ہر ےہ ےک شر ادا ٣ت دارای رپ کن ډ 1

 رپ ب
Eهر  

 عمار فی لک هرم تست اینا لو تر تالا هی
 - رب بنام بوم حریر کر یکے س یمدنسر تم نخل سيم سر
 ےس ا بہ ےس رس رہ تو یا تسر یا کر تميز چسب اخر سرکہ
 بہر یر ہہ دی درو و کاک سر لر ا رل را روا تو رل ۷کر بج روم یل

 ۶ مت ! کین تب ها کن رب داش لصاع ای ار امر اگل یک

 رس یک ارم ےہ سا سکس رب سہ یھ لی دنپ لرصا ود رپ ںیہ کی دنع شاد تارا
 تالام نقض ررطل عا ےل ملالس ا٠ب ےکرلاب تالاع نیلعکاکس اہ بر غ

 کل رک راجل خاد ںی نتو ںی ید کرم ں یک فلطر جی کس ا ےی ےس
E 

 رکن نکی بکر دا فوول ارا

 اوف ےس نا رت یاشار ایام وہں ےس اھ الساد ونک تس یب بدط کایہ ضو
 کر ےس بس ںی ہار یک( السا لایا لرد رک کک ےس ارام پارا ساپ ی اعا زاد

 تبار رب لب ےس ےن ام ںایئارب ےس ےرش ایم لسےےن ملسر لیدر سب ٹواکر
 ید ۳

 ںیم تمہ نوک سا اھ شب نوت ین سه سم
 را تسلط کہ لرع ےک س اج رو نو یت اس وا و مپ من هی

 جا ےک ا ردا ےب  rدعب ےک نار ھی تن رککع اب ١ لف ےیل گج کن

 رک ا کس جم ہد کرد ا ےس رک لمر جہ ہو یک رکا و ے لاعب ےس
 عود ایکد مہ ےس ع تی تون سنا سنج ازم« رد تی
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 گ نا لام

 ایکداھچ ےس بس نل ےن ر روا ےہ کک ہد ایکدامہ ےس ناز ین اے سہ وا

 ےہ ںی رد یھب ا یار اکئامیا دعب ےک سا ےس نیر یم ہر
 تفکر وا تا کا کب تر می تشکل ر کیا ت رمد اترا کے رم 1

 0 ترامیم ار رے ا حالت ارفع اکیس اروا ےس کرک
 ۱ ۔ ےہ اچار کایکے رت

 4 ۷ نم رک تا سم رر ےس ثسصں ا

 نیر خیر پی تاوفد ارم ے شام سی
 ۔ ےررایگ

 ےہ ادراک رم سم ندا سیب تلہ ایک یر لو امہ سا ہک رسد
 7 ترا ںی ادا ےس ام نٹ الخ ےک تاالضرد ر7 كا کے ےس رکن رر صا ےب

 لام توق یک عیب ترس سرد مر ترین تا ایکس اوفا
 بت میا ہا اکی لب ھککی اب؛ ے اج ای ماکےس توق ناز ره بک

 ےس رپ نا بہر ا ےس اہ ارد ےس کارا یک عت لا ؛ ےک ا یگالدداب ترخز : ےدج اھت

 “مایا امید وت زن تم یھب متا راو ا تاپیک جم لر هد ما
 زرا ےک کک کد ںی ںوھ ےک ابر ب ےس نچ ےس لد تالے ار ا کک

 ےک ناطی شر کے ہر نب سس اشتر تکی ماچ هوا لس ام تسمه لب که ساک
 تر سل تم اب سا رک مر رکن ابو ارد هرس. ےل
 SEP ےس تس رک ار وا ےہ مرہ

 وس کک یش نا مرد۱ یب سی عی یکے یم تر کل کرکے اھم لم
 شش انک دا چر صح کیاکہ سم امت ےس یر ھر کے راہ کرم ےس ںیم نا
 2 کیف دام سر

 رام اں اہم رک ل شش  ک مکے ےن ال اک شفرب ےک ایا روا ےس ام ےس ںی ارب

 - هچ- گن یهن فورملاب ا ںی ناز کت صد نر مژده
 5 ۱ ر ۳و روال رر

 یہ ی تیس ےک ہک اش نج فالط ےس ماس ےس فط یکں قلع لہ ےب بدعم ہہ یکن
۵ 



 7 کا نالہ

 ےک ےسرچ ےک م السا جسے اچ اید مد ای حرم سا اد پارک ب س ادا: ا تاپ ایل تپ
 ےس یب کج اتر ود کد چی سار دک رک دکن ب یک ب اہک ا ا

 0 اب هپ
 راهبح ءب مه دهاجو نیرف ایا حطن الف

 1 اب ا

 . رگ را کس نا سرد هنر کر ۷ن کلم ند

 برگی ما نر نا نعاس ےک م الس نیر ککے رپ بدطماک ےن کا یک ےک نر
 روا سد سر کل وصف 71 رله کا هر ےک نا دا کلا یر هک

 سا یگ ںیہ ےن قر میر ےنہرکں اکر ارب یر و کل فر نا هتل ساز ط

 ےس ےک FL ےل ییا کک اہب بہر تیب اساس امر در ےڑوپ 1

 اساس هلی سرد تاب لر کم رکی
 : ےس ںیم رزاررا سر اترا اپ بسوی

 - درگ دز سار وا ںولام طی ترم
 J 1 رل 2ےس ہم ۷ے نک تر ہراس ےک ل اد تاو لق سرد ا ی رک رو یر

 راول یارو تس دا یکے سام ےک ت لان ماسال ہی ےہ ایز کک تر

 نادیہ ےک بیڈ متد ن ذقت ۷ ےس ت ایی ساده سرای هر رج
 ۔ ےسرفسلم ای ںوم ےک رہ ےس لضاح ےس اہ ےک تایسایم د تاش اوم اب لوا

 دام جم

 ردا ےب کک لج یک الخ ےک ولد یکم وار کم السا رکے ی بام اک اچ 0 ۴

 رکھ مج ےہ اہم ٹرک ھچک کد ارس اہ بجا که لچک
 بس کد اج مع نادیسم کلر ود ےہ صمد دا لک

 حد تد یا ہک جم ےس مر درنع تم لن ےک ےک د نک ےس "از ور رو لم

 مہ رے ا ااو رک وع سہو کر رکو سم یم یکاد رب
 اییلوهرط نر ییصع و م کپ تو لاک وت پک

 سس اس مکریخرعد



 لور ت اضل ا ےس کر یم سے مالا ارد ماد اج سرد لام

 رس اب تام کل ام م یکے ںیم سچی ا
 ید ملک نیا نوک » هتنن نوک یتخمص وفاق و

 رز اس هما هسسرردا ما کج ایک یل جم
 فنی لفصا ساک رقم تام ہ رخ تلاو ردا كس اوج تا اد کے نہر

 ۱ - به ی ےک اپ ےس ر د پل یش اےس
 رب ره هنری ہہ ل نک ج
 تلف سنا سس کرج شب کت سیب تب سس دد کا اکے رکی رسک حت
 اک کے اج زکام اگ بی یک دک یا تو کرا شش
 ہک یم ےہ | ےس ںولاو تم بس رم

 السال سام ایہ اطرد ا ےس اپ اس ںیم ےک ےل السا شبا ےگ سا کرلو
 س٣د یردذ ۔ےئئ ام کل اھت یب تاد تاغ ےس نا ےس ضس روز اج زا ےس
 ماد هنری بر السا ےس ام ےس ور ی چرب سنتر نعت

 برق کئ الا تسر تسرب ےک یک ےس یک تس م انک ی اتا یکی ید ےس نا
 ےس تبا یکی ندتںس  یقد ب یکح عدد ںی دک ب کروا ےک ل د یب ر ےک ےس

 یاد ارد ایفا ید اچ

 ںی ہرا یک روح شر شن وپ ا کک ور ا ٹی ی کپ ںوم نزد نو

= 

 ص م

 وارسا کب ازع ےہ ےک

 راس یک یز ےت در ںیم نکے سن گے ہ یک اتار ذکہاو ےن گول نج شئاج ۷
 ںیہن ےل ےک پب ےہ اع تم ایت زور ےب سرچ یھب داییر امر دا ۔ ےگ امت اود
 اب تزل 7 ےس باری لارا ےہ ےس نا اگے ام اکد لرب ےس نا رز نر ےن
 ا ےس یب ےک ام سم ہار یل اردا ے رت لام بز لا فسا نا ا ک
 ہد کی ادرک ےسادھن ےن ںوک نج کد ایف خت ںیم SE LI ای

 تم



 خب  ع_ _ اول
 رکے دف دا لک ايزو سا گز هام کنه کت
 روا لسو ےس افرا رقمی در نده ںی اپ ای سیل ا بازو

 : هی سم سفر ها ترش هل لسامے لا لی ین دام
 حادف رجم دام گول ہو ےس ںولاو نر ایما فرار ںاہی رکے ل یو لگد ترم

 دار درا ایپ لہ رکے ٹپ ےس را لکی دای دا الی لا ہر یھت ناب ہار یک
 تبن یونس ام ےک بس نیل بک یسرازکل د زر پ دما حنا
 ردا ء ےہ سیم حس ےشاھب عالم کے کی رن ب دیا ددا ےک ل اخ ےک وم ٹا ے

 عالظراییسر وا ت ایس ر رخ کسب یھ غر ن اں کي تب د ل ےس تاک ںی ت

 نآرت اکے اج لہ کا د ےس یھب یم ترغیب یل ےہ نید نیلںیم انک ا عر سم
 راس ے تبنان اک ےس یہ ا ںیم ترب ر و یب راراردا تس اب

 برضا لرز اس ر ے۔ تلر و لام روا بسصن ما روا تسلیم

 ےہ روا ےن ما سن ر کالو تب یر نوری امن ارے یی بلطم
 ردا ےک ےس یا بادو وک سس نوردا اج نب ی کلام هر کام
 لو دن ائ دم بج ید ںیم ید نیک اش
 بم ۰ 7ر

 را7 ا۷ب ارع دز
 ن رغ راک ر ی خزود کے ای ہد ت ۹۵

 تن بیان منصور کے تسب ل س تبا ےس تک ماعا ۔ ےس بازع یاد ےب

 سس تنج ع ترو لنع فیل لات روا اه سلامت رپ رکءر سی خزو» مت
 ترم تا عرورش ل ام کل ی فام ےک ثم اعا نا ت آر ےل غد

 تا پتے ہ سین فرح یکوکں یم تیس ا نل ےس نیو هم گن اب لامر انک
 رار اےک بازو یا س تاں ای اہ رد ۷داغ د ےک بازو سم ےیل ےن

 ںیم سر عی ےس ی ایہ فانئار ویل امی مرگ یی لصار د . ےس رریرک اک

 مس ین تا هوس
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 م کا ناس لا

 لم نرخ رم تی | ہہ بج ےن ںولاو ےن ۔ ےس ایگاد برج ل اوس ےتر ےل:
 طب ی 16 باز اگے نب ان ری ۴ے اہ اک پہ ل رت ے دن ےس نا بج

 ۔ےک ںیم رسی بازم ےب

 و و ل ا ر تبر رطل ي و از ات

 NID رکن وے ت ال هک سه هست اوت اوسهتس رہ

 لک راس ےک نا راد اکی ایم اکس یم ترخآھ گنا ایک اب یم تی ٠) ےن ئل و

 لم اد وج اهر اه ین ےس رپ تک کت نا ی هد سد میم

 f ساب لع ماکے سر ید ہک ےک رام اب ےس مر ا ےس نان: ےس سیم
 “خر کت داعص یٹاعددد یاب ین اضا سم تر این کے یب نفاق اہ لار اوا ےسہ ترطن

 ےس یت اس یکن اض ؛ نام ےس ا۶ ےک ں تا یح ۔ےڑ ہار ےس تد یان اندر

 ےس عاص لم د ن ایا کن اش ورخ ر ارم کت دامس یاسا س واما ےک ن الس ناک ےس سم ہد
 ترن لدد ترخاردا این وک ۔ ہے کک کل او ی پلا ےتالہر نان: ےس ہار یک ےس الوپ تس ایا

7lےس الم فرح یک رخ لا قند هر لرل ےک آر او هاش  

 ۳ يا رد الا: + تو نادر ساب ۔ےس رو او

 la Jy J ے سل سان لا ان نے ےک ےن ہار

 ترکی لم ون مز تشیع لر نایب نت رپ کرام | ها نر آر کپ اه

 برر رے اک هو یک ید ےہ اک رالف کاک ںیہ تمر ادا رتو

 کویت ےن نار ان٠ ںیم لضف ارد ںی 7 یک اھت تم و ہت ںی
 هنر ںیہ اد سو کل کز هم رپ ا ےس ید تشیع بی

 گير نا هاب برود پف ارل حج و مایه ر کیف لحج ذر ملم

 اھکر رب اہک ےن ترا الشم ملل بش

 لا مخل اپ تیک ناعم لک س ادع
AL۔ ےس یک کس میک واک وجناو اڈ یک زر ردا لوک  

 بم گر رب برداری ۷ ل اھت اند سو نا کی چپ را

 اطلس متن ہد کے ہ ھی
 ہہ وکی ہک یہ رہ ےہ ےہ ےس ہہ ےہ ڈی ہہ ہک ےہہک ہہ ےہ رح ےہ رح تہ ےہ



 2 ا ناال

 اندر ےہ آر لک سیم سي طرز رپ هم سردی نرود

 نم نات دا اکر نع ےس نج ںی ںیہ یر ب یس رپ ادد ادہ١ تود توک

 A یاس نکے سا هو نر لنت شرب تم را رج نیر لا ےب

 . کر یون عن یب
 ۔ اط اے رپ تمرر لضن ےک تورو تزع رد امر

 لر بلا کی سا ہگے کر زط کے کر نم ام وکب دم ٹکرا ےک نب

 نیل نکی ام سر م6 سا + ہد یی سا کے سالہ ایر ہا ےس انب ہفیلح ریاض: ےس

 لپ ول ںی تال یک رک لم سر آب یہی ہیک ایک اہ اتے کم لیس

 لر تح تی ںیہ اب رک کل د ڈی ا تلر ہں رپ ہہو ت77 بول ےس رر

 نمو کی گرہ فاش لا ےک فان رال ارو ت N OE سا

 لو رم راد ار کار دال اس تر ےک روم ےس رے نیں ۱

 بزن ےس ےل مب ہر و رد نر

 ےک یکن ا ےس نج سج ےک ر سپ سم رپ ہدعم تست فر

 نا لر یک ر طی ی هرس ترص هم هنر هو رپ سو زا
 ند کور فرم ناس رے ۴7 عار جم گا تار هستن رب

 :hl ارج ای هم سس را سرد اکبر ار دمت معرف سرد لی بم
 تو رت ا ا ج ا ا

 E اتو منسح ها و نحال ق انت انہ



 کپ نار لام

 لت تا میلا ا ھی ریارعطف نفاس او قرار
 وف وے سموم و رو وا صط اک رپ

 هر عب نم با نمف 29807٢ ءلد ن2

 را ه9 رجوع هلن نا هلن بوت ناو رصاو ھ27 2 9, ۱ ۹ ف یے رو و روس ر وم
 9 و پاو 2 ۱۱ و 7ء

 وعلو اشن نم بع ضر او توہسشلا كد 0

 و ےے وہ س قرا وا
 4 ۲ و ےہ ے -

 ر لقوى لک لع هليا و اک ہل

 نا دو ٹاک إ هک لر ور ترور دادم رد

 هو رب و ای ک
 ےل ےن سر ےہ لاو تنگ املا وار و

 زر الات لار لر کم الا دا مبل فا

 0 ایک نرفته تباع
 لی تم ندا یکن ااو نیزرکے شا ی

 ےہ ایپ ےسج روا ےہ اد ارنم ےس اچ کس جید ےس
 ۵ا۹



 ےٹ 714 مہ

 مما نا

 9۹ م 2 ۰ ۷ ترک

 ۔ےس لاو تردد رپ صور ر دلارو | ےس فارم

 لار طب سا
 ےس دد نام کک ےہ تار رے سل دزدگیر مان 2 0

 گزاری نر تے تامل ن اچ هر هک . نر نام ےھ جی“ ترد دربار لا

 ناب هی. تب ممه اس هنر طلا اد ها ہد حط یا ساک ٹپ
 رص یک کن انی اد نس یر سر اف فماکت اف یک اردو اج تردد دق یک
 یونس ںی بس کت طاح کل ل اوما ےس ں ورش ہد لیلا کی کک
 طرفک ار . ےس لضر رب تل فسا هستی او تحرر ر کے سوتا دز

 رکے تیز کلا ےل سا سیم کہ نر ےہ گام ای ود ےس رب ای یک نورد
 ںی ےس ال ےب ےل وا رک ا ںی رت س ا این دل ا ایم ا ےن ےن ن ونہلار لالا ےہ یک
 مت رض سا .ےسہ و اه رش ردعتس کے س تاودو لا اض کے سالہ ہزادنا ےس سا

 توو رے تنے دیر شلریخ ا بح ہا د ساکھ عطا ےس نار
 رپ نا رکں ورسددردا ےن کت اف ےک لال ا 2ر کا .ےہ 7 هل زنا انا هک

 کم جزو نا سه تیک نر رم ےس لصاع حا کور ےس یمزادن تسد
 ایات ب سا وک اکا ل سیر ورع ےل ےک ےس اب یر وار ومر کت میل" ےس

 ےہ و : ۰ 2. ۱
 فسا ۔ ےس کور ےس ےک لحد ںیم سا ےک ںی سرب داوا ےک د ہو کرب

 تس سا. تایر ںیم طاش اور کز یخ س ےک کا ےل ےک وارا اا

 رصام/ )هد رسد را مردم ںیم تالان صعب ر کل عت ےک حس ارب ےک

 ےب ےک تطاس کت یل ییا ۰ سم تب او ماس ےک تیر سی ور عاص عاصم ددا
 4 تکی ۱ تست االس رقم کیک شاد رخ کے س اا ےک کن اہ یب 11

 ضو رکن رار ہک اک ںیم کد افر ےہ اپ ہر د کت دام لاو تاج نخ تطافح
 : ےس وار 1 “رر لیٹ ۱

 ۹ ہک ہہ ےس ےس ےس



 سک نار لام

 دیهش وسهت ملام نود لت نم

 ۔ ےہ یش ہد ےس اکرام ںیم تم اف کل ا تل ضرب
 روا آکا ےک راسو یتا سروزرو عکس فک رک ناب, یر مر با تزعح

 فرم ضح لر اب رو تایی لو ےس ر لا ےک کس ا
 پ راے سرک ارل ےس چک ہو رار کے سا ۔ ود زط لا نب ےس کرایا ےن با. ےتآ
 کلنو و آره کش سا و اٹل ےس س١ یم رکا اف ےن پے یلایخ کام

 اپ اں وور کل ف ےل سم اکا اکے یے دیر از ےپ ا! رے ا
 ۔اگے تام یم منبر کا او ےن ب أ! ےس ےئل

 کوا اب یک ف رم حاکس ا متوہ قلعس یب اک رد یاس اکی کب جہ
 ادم لی نه ملکی ره نره یی راد ات کر ںیہ
 < باد تل رب ار سو سو ار سکه نیا ای
 : تساررل عافعا هو تست

 امار سرت در مپ یجب ۔ور ٹا ال ےکں دد ترگروگ رواد “رو روا ۹ ×

 یک د کرک یم رک ھی ۔یگ یم ںیم ہقف بلی ی ود ٹک رپ ےک ع
 کرم چرکں یوں ا ےک ایر مہ رکن ےس مد کت ابسام بسم نایمرد یع یک کو
 لر رزم متد لود نی. هچ قابل رنک کس رپ با سما
 هی د و زکیکی روپ یہ تیں سا مم

 بل 27
 نا ذی تو پا کس ام

 بن روا کج اہک رپ تو یا تمیز رگ سیراب تاب
 * ۳ ۰ ۔ ۰ کک ۰

 ںی ناز یک فا نم سرم یر لطمه تست هستم یر . سیل و
 هک ۔ ےس ال ےح ےس ےک رام صاف ید یا ککل ام ےک دلم ےس سس

aمہ تر  
 ۱ ےس سٹ ےک سست ا٣س٠ سس



 یو ی ےک ےن ےن رب ہی حطت ل بات ےک کر ےک ںی ی ےک سر رو هی هه
 رگ سون زر اور گے ام پو یر لا ارم رکن ۳
 کسبه ہک ےس تیک واب ےس ب ےس تفرد یکے ہرا لم ٠ن
 و ےب نیب ےک سکا بل سل رپ کیلا سو
 ناکام رپ سجے پہ ںیہن یر یا ہو ری 2 زا روال لار بو ۔ںیل

 راب ین ےن للا جرم یخ چه ساک یر ےہ یک

 سير نت. قدر فک سبد هر یر جی 2
 لر چو تیره سیر شی یر هو کلا ےب ےک نر
 صلی رها تای ےس ر وپ زیپ ہد رب یک کل ارن روگ

 ایک یب سا نسیم لر نا کهن فا ید لام
 تاب. سست لب 7 ےک ےس کر نيم ار وا تسریع می

۱ 

 کلی رز سر ل رز هک زر ذکر

 عا ای رپ باری ےک تمت کی دلا ا تام ےس راس كی. رپ رد سد تیل کک ا

 ےہ ےھت ابد وز که رپ کے سیا ےہ بہ ذا

 گرم دو لات کتاب سارا اح .ےتہاجع اک مال رپ یر کت یل تکه
 ےس در لام ہدایز اوج اگے بار ۔ےہ سہ بان یآرک یم لم سا

 ار بمب اک یک ج ہرا بس یر کل ا سفال سرب نت«
 اد لات رپ فات ماہر ںی تیر نو 70 7 ےہ جار

 راغا سارادقم ے سم ےک یس در هتسرب ارے رسد نیم یب رار

 روا ںی ےس اجر اش بسر حلر روا رد نم رج ب اد ساک سرت بسا ےس

 اض تک ا مکے اسے یھ انا کار اعم کب

 تک توکل سم لا ساری تو سیل باض رک آرب
 حج سس



 ۶ ما نرل

 بل یر ی ع ںی لاق ےک ب اصن رک س ںی دت لکل ب اضم یا
 رب تگ لپ نه لبلد تدع گر کم ترص مارد کا م

 مع لن رله های سس لات رگ ام اک اکر
 7221 بر سیل لس مرکب ہک پسار نب ارب تمت ثیدع یر سرد

 یر مرد نی تمئ 2 4
 هولار رک تک ٹپ Af بی پرا 7 اصل دید یر 14 ما

 1 بساشا# سر عر

 تیک 7

 س نایک اک نبر لار ت زس

 کیر E هی دو زر
 ( ل اتو وواو ولا لرد دا دانید کا تم

 ےسراممرااک ' ور لس نکل ور ی ٹر ی ردد سیا

 ےہ لام تا بیپ لک رد ید
 کتاب فر ارب ےک تبمع لار 2ور ا بج ھ3 دا با

 ۔ ےہ تعزم ںیم ےس ےک تیل اھڑرچ روا
 مرد ید تم یل اعود

 هرگت زمت ےس 2 رد ی ورد فر کپ

 ۔ سک اج تر پز ےس ناقض

 ۔ لال تیق رد رکے کس ا ےن نا تن
 دابزردا د نیز 7ک بان کے اد صف کر تمام کت تالار ما نا

 )دے سپ اکر وعل سرو و. بل نامب ی ٹردم مم رد سر ہدان ےس

 تک رک ےس سیم عر اکا ںیم ےن اک م پ ںیم سجے ر باص اھا
 مد ید ےن فاح نم ییہ ےکر لپ یا ےک اطا ا۷ ےہ نال اا۷ بسر پ س١م
 رپ لو کیپ ا اد راز رم

 هکر درک بیتا سهم اپا ںیم تی دم نف یدرآن این
 اں رہے ےس کے کس ےس ےہہک ےہ <<< کے



 خمس نص

 نر مع یر ]نر کم کس تا ی
 ؟تقلروا تسلط قاعلا د غیا ی

 ۱ : ےس و 7 ےس ےہ باصن ایم ید سد

 سري تاچ صید کا ۱ اد 4 £ کا

 یک ١وہ ڈ ںیہ رگ خوف یلام بب ایر تم اغب لام ہو کے جہ یر رش کک ںیہ یم
 تو ارس ارگ سل کر ایکل اھخ سر که نره ساب ها ںی
 رپ به تر هر ایا یک حال وہ تقی وت تلافی ٦ےہ ںیم
 ری یل ما لا ےہ ےڑ لک وا وار 7 77 2 یتو ر نسم رھا ےک راکم الم ردا

Ldرص لرب 2 سض ممے ت اخ هور رک رر اہ ر راد رد دایک 7  

 ۳ دعب یر لا لول فر کک 7 یل ا هر کس کد وزع یھ اردا ےل 7 ۔

 یر

1 
 تر اک یر وپ

 تو ترش رپ فرا ترا ےس ہد ہلا یا ںی یر یب دد ےک توب ےس رپ
 درو ات لارع ردا گر هستم رم ید مکن لج سا گہ سی

 هه تم کوکی یک تاب حس تیام سا تب فرق پ تم ت مھ نک 2ر قیمت
 ےس تم اکر ول تروص یکذ اروا ےس ضرر وز ور رس رک ,N ررر رز 12

 کز. هچیروط م افن کت مرک یب ا ںیہن نم ےس دار حا ےکرصیف ےک ع اکی
 2م کتک له سم تای

 تما کر اتم که اکل الدا ےہ آں ا ےن نک

 ۔ ےس لخاد ںیم سض
 هل تیلور( بنی ال وری سرد کو نيز ما
 ریا ت ہر یخ پ کار دام اخخومایم سیال یخ یکن سہ یا ارا ےب ےس ںیم ا

 رم را ی یک درب یکی اد یی لات ما که سا ی
 رد ہد رکے مع سیم ںی یب مات طس مر رک کرکے رک

۳ 



 د کى ۲ تا ۴

 ںیہ ےک لایت رتا 98 0 ح)ط جے نال ےہ اض امت طر رد اھ ھم آن ادا ما

 لر اپ ںی تدا یی کل یں ی اپ کن کہ چک پخ ید ازا ب اق یک ےیل
 تب اد وب کس ها اتمی یر يک لہ لام سس
 و ام ےن ےگ یم ںومکس ےررمرکف ایک ذرت منم کی لا
 ہماری ایکو شد کک یخ یکن ای یف اٹھ اک ایک رپ ما نج یک
 ہک ایگ کر نو وہی ںیم فل فار انب کل اے طس ارب نج ےہ شام اپ

 ۔ نععم نو گو بالا عصب نونموتفا

 تاواسںیم ماما ن ولا
 آب بب اہ تفس یک اد کسا کھانا راک ی ےک ت فسر تیا
 مچ بنز قم رییس سر ملک: بیر سد چت
 رخ نادر فا ترور در ب یی کے ارت رپ بک اک ہی

 فن اف لر ام در یک کرکے ںی شک کر کرم کا ںیم نزف کا د
 ککے یاو سک م ےک ےس ور ےسا و آے سرر بر رد اهدا در کش وام کلر یک

 ناف رو زن« یب ےک ب س ےس نیت ےس تط کل اھت قر زم زس جم
 ۔ ےس نار رکی د دوخ نیہ عر یک جانا وفم درو چیز ایت٢ وک اح ایک

 کرارک ايم نوعمر یر اردا ےس روش ت اد اکی ب یر پاکت رب ا

 تمبر کس ںیم تذنر اکر مردا کی رر رم ےن تروگیدزمگ کار فو بر کن ب
 کے یب سا تاج اک یم مو ا ما کن ون یکن ادا مارک ا: سکا کل ارگ رب رخ وع
 ےس خر یاسر و اروبا ایک سہی ےن سونا یب یک نکل کہ اسکے یو ےس سا
 لو کے کلک ترکی رکی کے نیب ےس سر رکے نیل ےت ام یک کت عرفہ

 تصح تت ے کر زار وفکر بسر ترابری ها سانخ ازم ےک پ
 ۔ا4ر تا تب ۳ غرب حس ار کوم حمام ںیہ یار سض ہو الرا ےس ر ارل اسا

 سارا کی ای تر کی عا یم سرا تام ےن ماسا تر بالم ےک سونا ےک کوک
 مچ مس عرف رس کوس تاب دخترک دز

۲۳ 



 : اپ نر ایم

 گراند یردع کی بس دفع در تارت اسا ےل اور ناروا کرب کر 17

 یر نم سود رج جد طه پر تره
 رحیم نا ۔ اھت ادرک جرم ارب کوک زایقما ھب اپ ےن ںوم رکے ها و
 ۔ ےپ یار بگم ریچارد کی وکر اردا تیر چکے کور رخ

 : ااف ےس پا عب ےس ما( ترک رام
 رم. تایی یر یا

 ادا تحرک ید ک۷ د لعد لم ت زا ےہ ںیم تیادر کیا
 مجلس ودر پ یس روا ےس ایڈ اموی کت رفضم یہ ےیل وحاب کر ا
 ہو ۔ایگ نوا بس ها. اد گیاہے نش اک اپ اک ت رزحس ا تیاھردراڈب ےن ا

 یهو لار قی مس اھ ترضحب لب یر هرز اد ترہر دب ےس سا نا
 ۱ ۔ ںی رکے

 »هک رب مس ہزام) 9 ی الساس لار سا

 لاعیرسک۔ ےہ یبردرٰط در نصر وزير« نی, تیر
 ده دور برگ هکرافس ذن؛ ےہ سم تسرد ال طعماکر زم سو سی
 د درجو اب ےک ےس وہ رااف رپ ر و دع تمار اردا اعرس رر رم حک

 لیت ر. ج تنه ی نت ردات رپ ترک کرا ےیل ے ردت

 لات ی لر نا اکیا کسر لو فطر
 مت" ےس رو رخ یلد ےس اند ےردہ ےک تا ایگ

 اے لا ہد ےک نب 2م ذ افن ےک انس کی چه
 ۔ ےس فلا #۷

 تیام یک
 لو ۷ لری تسکین لس رد

 لے هد لنت بي س تہ رم. اگے اج انک یه لار

 هر ورد لپ ها تفسیر ی مريم کک
 ےس سس سس سمت سس

 کہ سدد
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 2 لاپ نرل 4

 ا اس امن. یکے ئ ا مان )ازل ۶ ناک ر تے رکی روی کر کا ھم هد رد
 مرک س يوم ااا ٢ مم رف ا 1 لر بات ےر ےک ہر را تر ی

 کتاب 2 ںیم یر یک اک تر دلا لن

 و راه تری ی زم کے اوم عا کرب کدر ب کور ل
 ۔ ںی از املا

 ات آہ ٢ہم ت ںی ترب یکی ول ے7
 لبس داش را د وت اپ اکا ںیم کری کھ

 - بس ازم رک | سیر یک ےئاھک
 نان ںیم سا ےن سس٤ ےس سم اکیا مرا حدس ان امکت زهکرد اله ترنج

 نہر نی ید عا. پٹ زم کے نش اک ما ںیم یو یکے رپ کجا یخ
 مارکہ اھ“ یھب سارا ٹاک ںی بم امن هنگ رپ ساز یر اکرم ےل
 اکے ا ساکن نم لم اپ یھب اردا سرا ؛ ےیل : ےس سر لعنم فان مکے سب
 ےس راسا 77

 ٠ ےہ ساز رم علی رد سر هل هر کا

 ۔ر ایک نیک اک رخ ؛ ایک اک تشکل رم لپ کزن یو ما ےس
 رس نیم یکم علت یم یر یکن ںیم ریپ ہد تال اے نا ےن کردا لیک

 ںی 1 انے رب ہد ںی یر رپ کل ال ا! تردا کدر 7 توپ هر لک
 ےک سا نیل ایدز یش ےک رر کں وچ نعم یھب ےن مکا ےسر ود ےک ب

 مل نکی ےس رر بدط یگ ساعی زط یب ارم ےس ےسر کر پل رپ نرگس ستم هم
 ۔ سا( د کا ںی

 یر کر چیک وراد دتر
 کد زم کے دخ یک ارا ساری ر کک د ضرر هر ر
 ریز کر رش ید زیپ دارا پا ٦ ےل ر کب زب یک پاںام دالدا ےسہک سا

 تعال



 1 4 نر یم

 سن. سی نر یا نر اب ناب یخ ل درد و گی رشد

 ها دامنه
 رل یے مک از ساب ےک تلاو ںیم تره سر لیا

 تم یر سکر کا او نیک رکے یس سا یگ کی ےرذ کا تلارورپ

 رکے ہ عر د ںیم سا ۳ ےسیرکی روپ نر رر رک نم ۔اھت ایام ا ےس ہداراس )کک ٹن یک رو
 و ےہ یردرمر را را ر مر پے ےک ترک یو ایس ایل هی سس

 ۴ رب یس ارککن ودرم تدامش ید ای ۂ خر ار

 ےہ اک لاس نوکب ک

 کٹی نزار لی ےئاب اکے ںامکروا تا ا ماس نرک

 نزور تص ی ۰ تا اد ناپ فردا اگے سما ۷2[ ںاہد /ےہدصن زن

 1 ملت ےس روح ن, پن ےک ےس سا تر k0 دوا م تیا ارگ

 نرم هل من “ےن لع لاا ھنایا وحفتاف
 رقع ںی د را کسی تر رونی نت ںااد

 یکی الط ہے س لسا ےل رد ررر ناریل ےہ سا

 ¢ - ۱۵ ۳ ص ۵ ج ردا ۔ ےہ تسرر ددی
 ےب او رہ الو ےہ ےس لہ رکے ہاکی ام ایا کے اھا سنا لار

 ریبن دیک تم
ILکا  

 . تار

 گه ےس رکھ لب نر ب ےک 7 وا کلید کلا وا صدا « و لا

 گن اباد رد حس و او تو از ۔ےساہ کب ب ایز

rرپ + رسم کیا ۰ اں تاع ےن  

 ںویر ووت ےک کس تم یو ےن سس اے و لانا مرا رد ےل پا

 : از ےن بر کا ے ےہ ےک 2
 و اس صد



 ال لمس رپ

 -ور غراد سرکٹ اکا روز رتام ےن سر ۰

 ےل ات رم نات تز
 و 7 َ 3
 - رب رد رک ٹ اکے لاکر کں وت ےک ںوروجےن پا

 کارم رے 21 r 27 ےہایز < ےس اه هم سا اد

 ۱ ۳ ۱ کے جہ اھل ےن رر الو بحاص ام

 اخ ک۷ میک وہ یلدا تل یت انکی رسا مندر
 ۰ ٹاپ ترم ککے بیدار

 ۶ رب ہرابو)

 ارت هر تب ی ارد سرم ید ہر ابود بحد رپ ر ازم

 لا او ید لب یہ ےکرشم کے سار اتے رک رب سفر سا نو

 نے ید ین کا ہور کا کے اہ اھکر تاب کل کرکے یہ س لصاماکس
 د رکن یب ےس از یلع تضحب ےس ام ەر زر کر

 راے سرک بدر کرس ۔ےاج ۷ھ [ ںایاد ا انے سرک دپ بجز

 سود لا داور يا يا سا با
 ےک ا ےب ںیم رے ل مٹ ےس رضا ےہ هجا الصد کا

 2۳ لر له هست دا ککے یہ ےس ان سم روا ےن یک ود 72

 7 - اه ۵ ص٥ جر ۔ ےک

 ا ددر پر وپ ت انگ رگ مکس کپ كر یس سرا عج نر

 ها کد مر عحرط سا ہد کے رب تا نیم لوک زرد ںیم تم رپ وا ےت ا اد
 کے اھ هجا دف طي رود گے ار رر ےک اض کا ےکاس ہو فر کہ: اگے اع

 ای ےک ایر فیر راس کے لرکاب اش ڈ خا دوا
 ری سرما حال رب اه تا کسی که سا

 تقی اپ اپن تام الم ا سنگی علاج الف
 لار او سر یب ںایاد کس اب رپ اوج لس خ لایا ب



 2 سک نام

 بل رک سا کنی کے ما رو یر ددا رک إ ںایاد ںی لر
 ۱ بان در مور ےک ترفند ےن
 وا ےس ۷ے مدد شتر یر دا مدد ی 7م کس ںی یک
 ری سم ترس رپ ےک فرع ہد گا سل ماکو تیک لس سن
 . لو سل ور پ تایم سا

 دنا هر

 رضب ےس ت زاب ا یک ارکل ام ےس ےس سود رر 7 ےس سان یی مک 71 کیپ
 لاک رز زا ی ا ری کپ ےس ںی فرصت ےس ےک
 هرکی هد قد به تن يزد - ارگ
 رے مکس دو الع ےک مس زن لپ امت نم یک لیک ےک م کد لاکا
 کر متنی زلف یر ھگےس رورود ےب چیت لب کد
 سبب له تست ین فا تور سرچ - تسلط طب تست علف
 ےس لب هر يک تنیس تار ےس ےس ر وچ کویر دا ںی ل اب اشک
 ےس ہر کت سا ید ایرج اف ےس درد یر رکا ہو لا

 - مر اعم تستر ار
 دن اےس سا ےن ترکی کی کپ تا یک دا ےس برس ےک اطفا ماری اش ںی بر

 وتب دنبی نا ںیم تس روک ۔ یکی ردت یک سب تب کل ا ےس ںولاو ےن نام ےس ےک
 یر رکے یم ے باکس ںیم نا .اھتہ ایل سن ر ےس رپ ن افسر کک یا
 مکے ند ےن پت یم یہ ےنرکل وقت دا سج و خ کر کب جم ند ےن یگ رک
 رت لن یر ته یر سد لگن افسر لا اب
 د رے رخ یر ےک تساوی فک باس

 روا فاض بوری اتا ےل کن ما ۔ںول ےر کاج کے س لام ےک نا سی

 اح زم ام سحر کرس هرس سا. رب اه سکه شات روا شا جل اط سرد
rf 2سس گه تبار تشکر ذ چپ ترور بسم درد رد  

 د ج ج ZZ د_یسپۃسڈ



 م 1 ل راب

 < چ ںی اپ

 تی اڑ وچ
 ۰ کر تک ازار وار ر رط ےک ر لا ےس فریم شر رس ےک نا “44

 ار اور نچ لک سیل ان لاتے ہا جہ کے ہ بے لے سس۱ ےہ بااو کوہ

 کے اکے س اک یتخر نل حریم لا ےیم سس ےہ تک کب
 رد مرا تافل ما وب نو نیل دی ؛ ےک کرا
 تاچ تالط + تک کس اب ترم ب لولو کل ودرید | سام هکر و: تره
 شکیلا هد ےس یر ام رزم سرک رکو اشارہ لا نمالاکن بکابم

 لب لا شب ےب قت کل در ےرسود رد لر یا لس لف سر

 لاد لک ا پس امر د نب احطه زاورد کی درر جب ےک یل زمی ر اچ ود ںی د ےس یر را
 لمف بزم کت دز نر رييس زد ےس یا
 ون بالاست هر مد بذر راز بنو کپ رکے یہ سی
 از ورک ں ورا ریل سبد ںی لک اہ ےس انب بز زہر لپ س تمہ ار کت و ی
 نا نر مر بم مه شعب ےس ی بد لود ےس تنمہ٤ س۱ ںیم سی نمناک کپ اپ

 تا و / ےس ساگر زم "امر کک رر عطر چه شرک
 وں یک یم ملکه سس کی ره ياد

 ضرر و ضرر لری ںیم باد تر دا
 ها ی مک کب سج اھ روپ ادت ریہ یاں ی [7 ڑی ر وتب سم وع

 ۔ تام کی رام زی اب ای کرکے سری عق یی
 ھئا كے ن تیل بوس ایکہ شم یھصدس رہ قر مدح سم ےنار ےنارپپ ےن

 u) )لر بچادر ادرس کاب رب تکه سس جز ۳4 ناوت ےس کرد اوو ی 1 تک
 نیما تن اهنا باب ۱۵ماه. ےس کس ام ماں ام سکس یم یر وچ کک

 ایک روپ بج اھت چھت نیا نغمہ نیم ہ تاج تاخ الف ؛ء ة تی تضخ اک
 لیکر لیلڈ

 7۹ ماس جت تو رک
mm سس 



 گز رم( سل بم کل قفس صد
 رہ تم ای. ےک ولاو یر ہ یہ ےک یش زر کیو سکے وم کی مٹ ےہ لام زر کے
 نورد دا چي لک شو دیس سج یبرلط/ تر بی مکرر ںی 7

 راک لغ یس ات به 2 شر رکن فود لا لر تر نا ےب
 یکن کک مب کا ترم یس لا چ تنہا )اے سم رک ی ے امر

 ےیل واک جے یل اش ںیم سس ا یم اقم کار یکم ال ےس تہہ نار تک
 . شرکت س مس ررم »دز ےئاع یدذ ازم ییلارکس ارکاگے پس اک نر لر ےس لمف

 رک س مس ار آی سم دش ین ا ےن اض یک ومب کل ا حط یک اکہ یس رھتاو اے
 رم ےل ےک سرکه زارا کس س ںی ےک ره رام ےک اکے اچ ل م لصد ارز

 ۔ ےس تعب ناد یف کبک تالاع ےس
 ير اجر هو کلاس آن رم ےک کیک ممے نعمت سکے ک ےئامز سا

 بیر نیل کیر هستیم هدر تہی ب ےس یکی رر نحو ب
 ےک يک رپ کس لار سن طناب ها بد
 یر اج مس او اپ اپ ظر اب رک ایں لد e ۱ے تارق هلن تب لو ںوراپ نا کی

 سم کے س سج ےہ رح یل یل یم مو ورک وسیم تری یھ وو ےس وا یک
 می لاو ره درد کر قل ری کوچ کلر( ےک
 فرم ےہ کک ہہ ید ھی کم ہک انچ ےک ایپ ور اک

 تا ھر مچ ۔ ی یکی که سرود کلب ےک ردع اسا تایقاد ےک ی روپ

 ردا توانشو « اچ ظرف مدد ری ی ڑپ ےس ےاج یک

 به هوم لطف سر نا تسب ےک ی دورہ یکل نو شرع
 ھی ےس ارم ترا تیاخ رکب ےس ںیہن اد
 ۱ u ارات ل 1

 مس لاء ضعا کے  ے لنکس سرا ا ت ل ا ا ےف

 مہ ےہ

 نرژآر هج
4 

 ھ۹



 مم اپ 7 نام

 ها2 مان یک کرے تعرص ںیم نل اےک سا رکے وس یی ےہ تردد
 رام د سم لز ےک ترک 1 ڈک یک ام دوم ا ےک تلادع یم دس تل

 : اشعه یدک فکس
 له رد ےس یب تیر یک ارت ےل کس کک کک وک يام ۱ ن ر دا ںی اک

 7 انا ۷سا ن 27 ارج ترک ٹر سد تگ ٰ کہ یم ماس

 ١ رے رام راگ ر ےل لا یل

 سد تد کی کز چسب تیم کن ورک دام لرد
 7 ۳ سیم ٹا

 چپ میک کم سد کرد ےہ ید رس ام ماما تی کر ئل ترک
 ام ها یاس | سس رو لا السا سی ےک وا ےس ہار ٹ۷

 ےب ےک کک سر چس تنی کیر نصر لی نوا ی السا کے ہل
 وا مے ضس کور

 زمين مر را نا
 لک تط یس ددر وور کس کک اپ ںیم ران ارپ نرم یک

 رک یس ا ۔ ےس یب پ ترولصو تن یاب لر تروس نا تسد

 رار لات رجب ۔ ےک نا اکت میں دد “انکار ل دا ےہ فرود
 راهم تب + روس عابر چک تل نخ ںی
 ۔ ےل کت طاح کک
 تا ےک اردا ےس تلناحی کیک ل ا ےس ن ارن شپ ےک السارکے بلطم

 یاسر سر ارس ها ترکی اه + تلخ ل ود “کک
 ۔ ےس یر اغا ےن راق

 سا ےک ل الو ظفر

 ارپ درت وفات من واری تر رابد یلاحترپ فرم تید کا گگ
 انت یل ارم ےس ںی چپ رت ام اکرم رار ا ا زل ب اهدا

ar 
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 ری 7 ول ل رود تک حب ارل کپ هراز ل ابر دا رر نااس

 ۔ےہ یر ب تورت 97 اردا 2

 ؛ رے لارڈ تا ایکن باراک نا
 اه صحرا اه الف وضعل! ةنايص

 یاب لحن اف لالا ةنایخ
 ۱ ککے کب رش تط ئ اہ دوا

 اهتمفل تلاغ تم ولطظم )اط ٠

 یہ ابلا یف تش ام تما انه اھد

 ۰ ںی تز یورک لرد
 بر نم تلالإ تسند ر ق

 یانیدب یوض الف تدع ناف

 اےک اب بجا ر ییز رر پے لا ۷ف تک بج مکے ل م اب
2 

 ر تک

 ار ور
 ےس رد کب جس ےس اء ۷ں دیکر حب ںیم رےہ کرب سلف ںیہ ند ےک پا دل

 وی ر ےل ررر یا ور ےہ لر تا ۔ےںہ ۴ سه کان ا ںیم می

 ا یہ اب یاں م ےس یم نان ارت ےس رک کب اھا ہم ےس امار ٹکر مہر
 سر مار داد هرم سن رفع ےس س۱ گی کح الصردا ا
 لا یدم مش اون, سرت يه شاپ کے نل تل لات سن
 عرب ایر موم سل ارز درگ ناز تیک

 رر تی نا اک یہ ابر دا ید ابر ےس سگنل اب رگ سو طر جاو ښار

 ےس ام س یم ا رام شپ مت وذ نر ےس عالصا کس لار وا رک خر +

 روا « السا ارکح رخ یم تفرصم یکن ابا سا ASA ا ےل اینا یحی
 ط

 اب ےرربد رکن ریت سیم ےس اہک ورع ل اسی ۔ نراپ لات ی کز لانا



 الاد الر 2 نان سرد انس مو می اروا كادر ہار یب

 ار لپ او اف تنم علم مت سرم تا راک
 روس لک اه سد تل لس ۱ج ما کں رسک 22/7 4

 یل ما درود ہک قو یز ایک اےک ایپ دا ےہ کیس پچ
 وت وم کس ار ام کد لوکی ما ےس یل. تپ ناک زا روا اب
 لک حر رکے اح لایک ای راس دا سه اس لات رب ےکےکاسھگےس سا
 ےک ےک لس یک ہو ےس وصبر ہر درع سا و هاش تم الا یمص ترضح ےس

 ٦ : نو هسارز
 نا یاد چرت نزد را هد

 ان داو ف ںی نیز ےس سد ل وہ نام ںی سانس کرک دار رگ ار گیر نج

 لر زار سم روا نایک او نکس ےل 7 ےیل ددا نال : ےس یر

 رپ تصبپ ےس ںیم بروق یلاض؛ بہہ ںی تی تي رب کم اوہ ھم ےس ںیم ند ۔ےس
 تورراب یکے لاک ملا سراب ارب لرم اکے ہر کل ان ار س اب

 ےل ےک نوا لری نو ایل ۔ ےس سکر ہن ترد کے نر کرو ےس کاربن: ےس ےن
 تار راے ییہ تیکت نی دال ںیہن یارک ےک ترا ے بف تر ںیم ںوما
 ہدرش ا اورایک فج یہ ےن كر ےس ںماکمن اگ نار هست رو طی له ےنرک

 هلو ذره سر نر سل نصر رد ترش
 دلی نزن اردو تورو نت ارام ےس میک ےس یر عار

 گهر یون از در لوک ب رکن اشا سید رک نر کمری
 طا تاب ےنرڈ نہ اگل یک کرکے کر کب جج جر س۱ ماکے روا ےس ارب لا فر

 نم کس اکے ہ یمدورض لس س آو سہو با ریعخد ےس سا ںیم مولنم کی کو
 الا جال . ےہ نم کارد کا نقی ام اکہ ال ںی زمیکی دو مت تقرر قی

 ںیہن پچ آے اچ عن ا ےک رس اردا یس زر ید اف کاب

 ہک لیٹی ل سس



 نارام

 سی بت 7
 کرد / ےب یں تارے ر رت بحب که سار راہب 7 ٠ے اطا ےک 77 نم تب 1

 زر قل یک ں وچن ےن ےل قاط رک وز وچو ےہ تب مپ
 طب جسم چون لک را یک بک
 تن یر کیر پیت اس اردا پسن رک و
 با

 بی-0 ریس برد ام با هیت تیر عم کا جا
 فاسد هه هک ترانس به ساره اپ غنی تارو بج امر کے نای اک یز

 ۔ےہ تنعلر گڈ لارپ ںزفود لا تك
۱ 

 ۶إ اپ ابدا ل هر ےہ ےس ی اروا اصن 27 ےس ےس راپ

 رل اصح ین ایہ دق او روا ےسرہر ماس ںی ترب ر ارد ر لے اس ےل نارفص تروح یک

 امکے ن ںیم '۔ایگم یر رد رکن فتح ءارد متی اکے نٹ اک اپ دعب ےس ترے
 اف سپر گرد کل ب بط همدم لر

 ؟ اکیا لایک پ کیپ ےس ےن ال ساپ ےریم
 دول ےک ےن ام یم سش تلاع با ےہ ال ری کلامی ؛ اد رکف اوم ٹریک ےس یل

 ا رک ےک یک نوھ ب س رپ س را من ترور فام
 سز صر ےک تل طر بکر گے تم متضاد سا رب كارم زما بجرب

 ترضح سو زا ار چاپ درک اوم یھ ام بار: شد وف. ےس یز
 : کس داشت فکس میل را یلص کارول س نایب ۷ک کن رشاد

 ناف ور سا ےک ایم چ ام د

 نامے لا ب کو رے ام قم کرن بب نا سی ضر تا

 - رک کپ
 ۱ ۲۵ہ ص ب جر رمادا کب د

arr 



 نم يم
1 8 

 : کم دارا و ہیلع شد یلص رفع 7 رگن یاد عت رح

 لس هرم ادم وہ کرام رکے یس سار ادرک ادعا
 (دزاررپار لو یار رسم

 ۱ ین لیکر گم ںی که
 گه سرب گلها کسر ی ںی
 ےارکر ام ےس سا یر دس مہ وت سیب ناروا پس اط ےک جر مے گر
 لن اےس 1س١ ےہ با نردا ر تار لا ۔ ےہ اج ازکم مالک یہ ےنیش ازم رر
 دکل ور حس اه سرب تنم سرچ مد تر ےس ےن
 لا رزق تنگن الرکم سش سکے س سا ہد رکے ج از رد ا ےہ رام یل ےس سا

 ارسال ےس کہ دا کن زند ےس ںی اس نزا ئاضا۔ ےس سو مم لرعو ود ںیم
 - چ یدل رزم ت! ب إو ےیل امت ےس نر ازم

 هللا نرد ف ةفاعمکدخا ¥

 ۰ ےک مر یکرکس ےک نا هر نود نور

 هم هم 7 نم ۰ “۸

 ملاط الاد س نونا ےک نر
 ؛ےہ کٹ کب عا سم لا ہدبح یک السال نل ا عل لے ن ہرگز دال ادب ب عروش کا

 ۔ ںیہ ترکی ٹپ دصالخ اٹ بی کا ماس کسر اب
 ےک اپ آب ا ںی لک حب بل طس ١ ےہ رقم ازم وج یکی مس

 ید لا سا هرروز یک کد رپ ہد رک رک لام ۷ نئ یی قے رصود سم ےماحنم

 ؛ ےہ ہد سام نزن ام کلم
 2 ریس ساره س ارم ہو رو ر ےہ ر یت رک دا ےس ترک لرز بلور

 س۷ چر١ ٭ جا
 - هشور وو هی ہد ھقت ےک اج یئاپ ہدنز سب مم سرچ ٹپ کی رد کا

 یر

êre 



 مش رام نا لام

 یہ نادیہ ےک ں ورلد اب شوم ساسی راد 2 ما ن نی رک

 ۔ ےا ںیم ےسرپ ےک سا غرب یروگن تیر ها تی زا سا ان رت لوپ
 ۔ورراپ وم اڑھب 2 »۳

 اتت ر ہو یت اب نی مج سلم ےل ےک چپ ے قر عم
 بیع ار رر ں زد ہک ام جد مر ریز لر

 . اب لی ی یک رتی کردا بلکه سیر کل بم عن
 ارپ سال ور ید اھت نم ۱۷س اپ صفحہ کے ہی لا کس جم
 ےک الب هدر تپ مما ابا ہد ان کراینخا شپ اس رپ فجر جب ۔اھت انز رم
 ¢ رک ددا تیفیکی درا کس ا و اکی ی بجر دا رک رد مرد

 ء ورک اد لا یک ب رکے ل نادا لات سلو رپ ےن ٹو
 ام رس اد سیب نل زر اکر کردا رستم رسم لا هد لرصد
 ارا تنطس مر - لب روا

 : هه نکنم نرخ اجر جرم نفرات درد
 رر جہ “اچ اد رکل نفرت ار سک ترابه دما تررګل ارناف

 شل لک[ نود کن. ںیہ ےترکی دو ںی تار ےک لز بش
 ل ےک ارو سا ا گلہ اتم لدا ب ۔ےہ پلک
 ددا باند ٹاک کاخ آرب میاره ےہ اینٹ
 ۱۰۳ - تاپ نررگل کج نم یر یت
 ۱ , : ھی نئامنار انب رش الرب ارم

 یر مت یکے یم لوک رٹ ددرکس اوپ بک شاکر قرم ضت کو
 ےن ار ای 2۳2 نان می جت ساب دززم دیه سا
 َے لگن )مرد یک

 ےس تان ضد سنتز زی راس اتم کس نا
 ندارن ا بی هک بیر( ہر رل سام رتن و از سد کے یر پیر لا
 ںیمازم سرک سوم هزار نا تسلیت ےہپار رک راج نوٹ اس ۱ ماس ےک



 ک نام را

 رپ 31 اد رد کرب ڈیرے زار

 ںیہ ےس کل او
 اک عا ناش د مدو ارب سار نون امت یکتا ال ہا ارگ را

 اسرار رر وچ 4

 رپ س لاتر لرل ک یی کے پروا کو فی کس اهن سرم ٠ ام

 ہو ےس ہر فی کیم گیت ۔ ےر ور ون لا کیہ اگے از تبع
 هنر نر اکر نل کروا ےس رک یماد وک کلا ا لا اکی در کے رد

 ۳7 ار طب بت ےس صد ۸۵١ا رار لھ ےل روا لرلی یم ر کسب

 تي یر ت بریا بک 70

 کب ےس شا ےسر سس ےہ سہ

 دعب ےک نک | رکے پے بلط رک ساب( رج اک اپ لطم

 ےڑلا ہو تل لب هدب عاصر ا ےل کاب ےس یر کس فل نیل روا ےرکو رک رہ

 سرک یک وے مضر درک اد سا ےس مو ےک سر ہٹا اکے ام یب ےس بنحض

 1 هل تاج تکی دا کد لا ۲ شب کپی یر ےس اکر اپ ےن

 کا کس ایٹم نم ےس سا ای لر سارا کی دو ےل سارا کج یس شد

 ےک ارم ہر کو کا یر و رر وتس ںیہ سلام و دمے نب ےب اا

 ررر نر عج یا - ایج ےل ےس بے طه لک سا

 افر 2و رک ےک السا یں اروا ےک یئاعم سرو رل سارک
 ا للا عرتدردا مرآ فری کس فن ا ن کا نک زا ےس ےس ےس نادل

 کک ٹی اعا حنش زر هر لا

 ضذتسررآاز ےس اردا اإ یاب ےیل اے برز ا ا ےن ا

 پر ؟ےی انا ا 0 0

 مدصاور چٹ ترافا ہل

 هات نت سس سس ته سس اس



 ناد

 هم رکن امم ےلایارخ ےلم ب متا ہک ی از تو يا

 ۔یھب فرلیکل وعفم ےیلردا ےہ سرہ تام فر کل عا کپل لک نو تی ا
 نام نر کل وخ هس ر روپ یکں مے پہ ود لو سالاد سی یز دخل ا
 لوس سس اب کمي سه سما ںیم تدوعم یکے رر
 ےک پا ےل ےس ایر ار یب ےک س ا ۔ ےک ورب یب نص ںیہ تر لپ ردا سکر

 تقی روک اس الا چی رک ںیہ شا ےریمود جار دار نک یم عی لام تعم نوادر
 ہد کرے ا ککے سس سا کوک جدہ سه تل یو کلر
 طو مے رخ ےہ رک لی کں و ود ب کل ع ےیل ہر ےہ د ہے اہک ازا کان
 ۷ طبس زا 1 مکلف لرد 2 صا کر رر ےیل ن م ارم ا ےب ےک ےنرک تسرد

 هلی حس اہ ہر لوپ ےک ےس لک ب مرتے لگ ود

 ےک رے ںی ف یب ےک دردم تر کل » یکتا سا تی

 اذن ارم یر از لس ارت ے ہیکل اع الص دا سید رک ےک

 ید تاب غاز فر رگ دي لطف ترم هد بلط مک
 رم یس سا ںی ےس ےک ےن الو رد ےب ےس ران ہو سوپ لا
 - ہرا اک یر تا شرر ےس

 تس ارور ارل ب ناما
 ):ےبب یو ےس یک رشک تہب کئ ام او نیز رکےن اس ںی میک ۹ ۹

 تطلع عت ب جی یی ۔ ےہ الاو تردنربز پر را د | شرکت و ام تستر دا همش
 ےس ۱ 2 3

 ردا کر ارم ےابج بس ام ےک رام بر ایر وکی سا شاو ےس یک ا تس رگ دا

 ےن زید شرک ایم سار فرصز روا شام ساپار رم نار٣ ےک ل دعو تک شب

 هر هو کیک د زی را ترانس تان کے
 جج ےس كر تردکی ا الپ

 لم نحف اک کر رر ےھت
 ےہ ہہ ےہ ہہ ہہ ےہ ۔ے ےس شش تر سہ رہ شش سج ےک و کک وت



 م4 ناو
 یک کردا اش دا کرک نم الاردا براک یف اض: لات ند رکے قت تیا
 لر اس نورد هشت قتل که ےب بدم ارب اک سے

 رور ر د نعل ۷ضسر ار آن اض سر ۔ےہ کک ےس نفوس کا

 بل افر طب ۔ ےہ یکایک حسن ور سمت ی الو ےن نار
 هر هما تسپاش اب شناس ونک ساکن زوال“ لم نین یم روف ٹو
 ا اب سالاد« ساب علا ےک نزا ےل رپ هی هر رز 7

 هوا رژ درگ بطری که ساری رود سس رک سرک
 الزامی اب یک ل رکبو عور سہ ترم
 ےہ کک کتا ہد پس یکایک د رھا امیر ود ےہ کپ یک ؛ تو کہ کا
 پاره بد یم اشد اب روا ید یم اکا نیم ساک بلک دا کس کس هک ب ج
 ےک ہر نرک ا ےس ےن ےک ںی ککے نلرو ا چ ل صامت متر ںی کک
 تاد عی ےہ ود رک پس ےیل ےک ےس انب ےب نالع ا۷ ترد یاد ہا ےک تس ہا ن اطا
 تکه( یه یس اس یر رم ےس دو سما تاب ی۔ ےہ اد کا حرام
 اور وم یہ ےک نس ےس نر ےل ںونئا۔ ںیہ آں یب نا ںی الب ںیم ےس رپ نایب ںی
 ےہ کے رمل ت سس اکا ےک ہر کوہ ےب نیم رقم ا ۸کے کک ا ےس لب
 تیس کی جی در رو تشیع هد کر رے ہر تن اکی کسر تاس ت اے
 - چی رک سم



 نم اس

 را و لکل ن نورسی نیا دز لنز وسر لا یا
 م و رو

 لس "نی پڑ
 ناروا له ووا ن نوري هیضارم موو# هما بگو را 2

 لمت هن هللا وری نمو و
 ښو

 طن نا هندو نينا كلو يشو نیل
 و سا وا کک و

 یہ نیل نی نکللنوعمس 82 می
E Eی ھ7 طر ای  

 امی لحد تمل نو 30٥ مر

 تی نیویقمل بیان او پاپ

 0ت روح ادم رت وه دو ت ولی

 ۾ نواب كرا لد رش نین
5۳۹ 



 نیل

 دروس و لو ی

 کز ازز وہم ےس ںی نو ہاوخ یے سک اگ یی

 اروا ےس ںیہن ناب لد ےک نار ںیم یکم ےک نا
 یال ےک ٹوک گوری نب کدو سم

 ےک یخ س ےس اھت ےل ےک ں گول ناا سپہ نیک

 ا نا ہیرو جاہ وکں وم 2 رب ۔ںم رسا

 لو یم اب ےس ا ےہ نیت
 ی

 ا ین لا یب شرور "رک
 یر تک جسد رک

 که يک ل لر < یم ںی

 تی ترنم ےک ندا سد ںیم این



 نم نص إلا

 ںیم ہللا ےن یکم ارم و ا ےل یو ٠ ےس بازو
 ایر بازم ایلن کرد ںیم سم 2-07

 زر هک سن اور رس ل سر ناک ےس

 007 رفتار

 در ام باب ورکر صف اص آو رکا یدو

 ےن ےک مر ہک ر روا . شرک پول ولو

 رانا یم سر ےہ رجم اپ ےک نا تار هک

 ےہ کے یس یک اد ںی لادرکور ےس سا ہو درزاب ےک را

 ۔ ںی ںی ے لد نایا

 نک سای
 Li ے u ر٣ ارب سط در ہراما فط یکم اس سا قمر رم | نت يه تان

 نوک سرہ اب ےس اپ ساره رسد یار دا کت خب
Ailںیہن رزم ا نکیل یھی ار ےساربر ادا ی اب  

 تمزگ یا رپ سن مت (ئ79 ےس تم حماس ا کک قو سا ید وھی یب

 خب



 منشا نر
 تام لورم ید سه تارا نا ۔ ےس یر تاپ س تاملعت هک نا اس ےک
 i ار ےن رے یہ لبیک ےک ا قم ےس ناروا ۔ یت ھم ی راز ںی

 اف تار هل ساب کلا هدر گپ اهل له
 ورک ن زو ی یلدرم تالا نک کرے نا ےس رکن رنا ےس ور زاہد لس ےک
 ےئل سد اپ کرس لعل لا ےل ےس ےن ارا ا کن ا ےک ہا اکر حز

 یکن لام رم پل ہد طی ادار گم دره یک يه تیر هاش کے
 نم لب ےن تن ےک ف انا د لدم مک یہ ےب تلاع کن ا۔ں ی ع ےس ید رپ
 زج هی کند اطا ل گیر ات یر ور لس را لا. سم فرم روا

 راک انا ساس وس یکن اک وخر روا ٹر مب سند اب رکن اهل اب کرک

 اقا نر رک اهن وا مد م۷ کیل وہ اوگم یہط اک یھ
 نج ملکر “و ہزاورورپ کا ب ےک ں و نا یوو فاضت کن رلاع ید وردا یل گود

 ےل ام ترو“ دگر و۱ نم نر انس ےس ےس ای رر ایف لا زر گے ںوفعاعکے

 ہی فار رب عن رنج تدارک سگ زا و سکس سم
 “زر سیف ونصم ےہ ےس نا دھوپ ان ص ےس نازی ےہ تلاد کلمو
 ِ  هتسرک رہ

 کت اوره هر هو چه تو مدرن اب
 نم سلنا 7 یک ت 7 دن ها تعلق راما ںایرد حرم سرو | ترک

 لس لا ها حتی انکو اک نم سم ا کور نیک ے مہ یر کسر کں وفود رم

 ےک ۰ ۰ ۰ ۔ ےل عزم لی ارض صیف اکر قم س ا رکاکہرشمں یم ںی ا
 اے ماا ہرآں ید 7 را سا انار نو دا را در

 لاکر کے توک یم تکبر رت ٹ یی شرکا دا یت خ کم اح ےک تابرقرکر نار مفت ا
 [ر جے ادرک یہ ںیہ ررضھم ےس نو عاعم رکے ہہم سل گل یم ںی الار ترآ
 نا هرکدام تموم هما نا ی پسر شیپ رقم عام تو ها اپ ۔ یک حر یب اد رت روا کس یگ ا یہی ھم ےس نم
 کا ضرد| نر سر ام عد ےس ن ایر رکے ع ےس اج نیظف مر و! دبی ںی شش ساک

۵ 



 ۰ ا 0
 ءَ

 u لاس

 ۔ ےہ مکی شر گر ہم کا ی تا ےن رت یر کپ ےس نزا
 نیش هر کوک وچ ڈٹ ب۷ ن یک یب صان کو هدرز ےل د ۰

 ےک نا! هتسر یه نیر لو هنر یه کنار ےس نارو و ےس ںیم ناد ہت
 ڈالو یفد یسز سر دا ٹیک یم تاب( پہ. ہظییرف رر رو ںی ام نمی ٠ گم گ2وی اجل کہ

 ےس ر ا ںیم ڑراوو دع ےن لون و مس تل گن ورا با ںی یک ای
 رب ککے ین کے یک یوم هنر مار لصففمم وو ایر 4 ب پام
 رام رم یک سس ا ںیم تادوقھ ید وجد ایک ھم ہد یاس تیام
 ںیرٹ یم رض رپ ہروتسم نه نی ےہ کی دارس یکی یدک
 وے ےنرام ےڑڑرکے ہں اک رے ےک ار ںی بک کن ا اک ےل لست لوس ٹی ےس
 کارواں ساب ےن امد کک کس اپ ےک را گرو سی درا ےک رفت ھر
 کو ےک ۱ تکا ی د و ا اک ص
 هرکه ور لپ تمرکز زم ایک کض یل از کس رکوع نواسے لع ا لک
 ہر ےک ارد ےک نا ل٠ تسوید رک ۷ دارا ترک یب ئادخ یہ تی عا
 مے لرے باہ کا .ایلر کراتا ےک ںومنم دو کرہ اضرب یف ےہ الز ےس

 ایر نب لاو تی گن ابو هر ا ےگ چپ دا ی گود در تا

 لرکالاو ےن اپ ہدای ز ےس سا اس ہ۶ یس 2 "رن ےہار جار اب اک بس . ض یکم

 اله نه تار جول رکے یش فلعر بد یہ تارا رک ساےےنت پا. ےس یہ
 تزعددریاس جم ےس ےہ رک شکن کرب کے ٹاپ چیک لم سا درہم ےرود زید وج وا اے ایک
 ےہ یک یکی رخ بس ار ام اھت اھ شاخ ےشییرر ےس نا
 /( اتمی راس ےس سا حب ۔ ےہ یب رکی ساکھ ا یم تار رتبه سا

 مالا نا ایپ ےڑر کرک ار کےہ ید ھی زم یکن کا ار گر سر حرف سر یدک
 00 لس م ورک را سر ارر ل صو ١۔ےہ ام ایارکے ٌ اےر کر اوس ھر کردا ترک

 اکو ی نک گرہن ضد ی رج ناکام در تیک
 هِل ےب او ے یکم تم رپ کا

 ایس ارا جک ترف هل
 2۳ ل



 2 نر
 و گن رد لص کل وشرکے سرا تنکی ںاہی باطل ف

 کا گول ککے سي لر یادم رکی ر اں ا ےس یک ادا کین رشت روا تاک
 ہوم ےسمایدر کوا تلاسر یزد اپا ےس لورا ںی تیاری یز رایکں یم ےیا ےک توقذد یک

 ی ا اب ےس کت ب ںی ہار یک کر کک یف ۔ ایک شددبس ےس یا ا اد
 vır نلت ےس لر تارہرپ۔ تب ےس ں رار کج تل سن لو

 اردو ردا نتف ترک و ی کاک یار ےک ولر /
 بر سیل است ار نم زد سرا تن سارا لترپ نشزاس
 ارس ب وفا ما اس رز ںیہ هو هر هرم
 اد نمی نار باطنےس وس لا هی ای نیلے آر ابد ناتو ی ایا
 لو ناردد؛ غل لوس رکا اه ای مر ےک ے یاب یس | سرود لام سی“ ےس اک

 ےکت مز تنہم ےس نس ا ۔ ےہ ہی سرا ےک تکو ترت باخ < ل 1

 نرجوا ی لاا تط ےن اذا ل کے س اسیر به ار تسمه نا هر
 لس رم نارو ای او 1ر اکی اکرم رونا ید واع رام ہو کد بت پروا ںی هد

 ۲ لپ کرب
 7 /ےہ نا سود رو ابیات ےس یک ت ںی نوع ای

 دنا | کن ابد را تم نوا اھل انار می یی کم ارگ س نما

 هفت کر ضلع نسیم رب جن
 لہر صز کن ےس و رکا سرخ تی کدو کھل رک نخ تل ک
 نایب ا جر فط کد تلاسید ۱سگے ہین ےک تلادع کل دما رک الاع یس کم

ENا الس ایک اد رانا ل طا روا تااظنی فساریف گولرہ . ےہ ام  
 زان ہزرور حر وپ ےکے ر کل صام عین ےس نار دا ھت سف ںی ےل کس تا ما

 رک وک کیت کت زا تیک تایل اب کل یل عی
 کین بیک بيت ارصم ۷ دق نموق مل د نم الات ید يک
 7 ےس ںر الہ نر ٍس ن فرص زر بے یک نی لا ےس مان مال یک

 نمک ناک ارے رب ال ہرطخ کن ا یھبکب جر لب ےہ بر ںیم اب یٹہ ات کے نل
 شک سس سس دم یی نت بسم



 ۳ 4( 71 ر ام

 رب لا لانا ہں ل اہرپ فرس تظطامر٣ں کں و اظ لا نا

 رس
 کر سراب کوک نانی سهل یک ساب هی مت گو )۰ا

 تیر لرد هنررعر ناهرد| هد هراز تیب ںیہ لم ےک نوسہاعس ےس پس اپ
 4 انت بک سل تہ نم ےک سا یھ روا هی لطمه 7

 دن ش تزعح سج ےس ےن کل بت هضم هست ںیہ ہد نم ٹل ١ عس ھی او ےنرک
 ےرررر ےن نعت ریو ری رہ ا نا ںی ےردرم ےک هل نایب هستم لا ت

 لرّتروا ےل' نام ہدایز تببرکل دوا ٹوھجگی نیل بنک نعاس ےس ایکل رگ نم
 ساپ امن ار ۱ سنج تمام ین نخ و نوعاس هل سر

 ہی ےل ےنننام ہدایز تبپ تاب کن ا ںی
 ظن وما ںیم بدطمدر ےک ما ےہ یب دب لا تلصخ ایک دربید ام

 لار ےک پ ما ےک دہ ۷ں پک مردان رن کر لر م هرز لام ےن عت

 هم ساب آی نسوز ام نسب نم کنار نم تر سز اچ ا ےب
 نو تای مات هد روا ےہ ی صبا وجر وا تار یی رک ام. مع

 گرل درک س ے بلس ود دال ارپ تراثب لر فرد |ساش رخ ترام
 ام تر ع اھ کت وہ سیم شاپ لن ایل اد ا / رج

 می رکن اھ اهدا لی نخ ل رپ سرب زی ایا ترھگسں یم نا یر دا

 درد ا ںیم ےن کم سماع ہک سک ںیم بسط ڈو یگ نی خ) مون نوعامس ٠یک

 ےل ر ےہ لم تاب یک اد رکے س ںاہیرکں یپ ےک سا س اپ ےک ایا بادام سا
 ںیہن ےل ےک نو اصناد رد ) ےس قرشو قرذ هر رگ رپ بکند کا

 لودر رد ام سد ہرا ا ےل ورکو د e ےن توبه ورد نا

 ےل ےک ےن رک از ادرپ ات خ١ ددا ےنہرکر اع تازلا ٹیکے دد ۔ے فری

 اک ئش ادا ےل
 ڪڇ ججج ج ص سس یخ



4 ۳ ۰ 

a نارا ۲ 

 اس رک لک الی ںایم فرز ایا یم رک کہ دام
 َ ےہ امم ںیم عگکاککے نادیہ تاعلعتت سا وال ےک لر السرو ا

 ا ۱

 فلک یم یل مالکی کں ولد
 اہے نپل بس نیت لک درد اک رک زا پا مو ل

 ر ھل ںیہ شیلا ںییسکت اب کں مکہ ںی ےل لوں ب ماا حرز نسب تب
 لرش اےک دا Zr و ے ماس دوجت ج ےس رر نام اک ء مز رو )ءال یر رہ نر تمار

 کناں ںی ااف ےک نار کن ا ماھح ار ےک تقی نی .ںیہ یش عی نھی ار
 ںی لاک ےس لا میم اے ( نمر کل رپ عسر روا سج ےل ړو رر رر کر نار ا

 رب ین ارصمو لا کردا لک نکو ا( ا ےک اروا( ایا ہو حسی پلطم

 ہرر وچ توف لکل! تم ام کتے س سم و اب عسل عکس ارکس درد کا
 نور ین هو لس بر عمر قارصم» لر ایل علم کر کی سر. ےس ان
 لاک ! ےہ رعت ےل ک ر رن ېم امامکد درفومر کی ارفں یک سے کی طلف ںیم

 . بیو تین اب ے لک ترے
 ںیہ رور وار کدر ںی

 ےس سارتے افت سر 2 کرد ۔ ۳
 اوہ کلک تین لارط ارد و و دلی نس ا ےن اھ تگ یل زر

 رسک اور س ا ے پاک رک کم مم < ےب بلط ھے 2ج ام انک 4

 هل هلو دردم نا دم تر
 اب از ار ہی ےس روم ےس ے زاد رد روپ ےک فیلم روف وے ام روا دب
 هام ترم آی هکر تسکین یم تیر
 اش ا ےس عر درد ال نا رار رواش رکں ا تیغ ےن تاب نان بت
 نیس دوس یو و جیوه 2

 مس شک دل

 ن و رر ۔ججچجیوچ



 نہال

 نادر تبع نر ںی تس اجر اع ل و راک ف ےس کو
 کسر طب پاک کیش تی سا یو نیرو
 یک رپ تم ےک رام س ب فرس ار لل کر ںی ےس ےس م او رگ

 قلت یس سم میم ی هل تسهیل را ی کی یر اول ادرس
 هاب پسار کیک چپ ےس لسو رب ےس را یا یک رکی بسی لرلو تکی
 کے ار رب اس نیک و ھی مالا نره را

 ےس یت ی چپس دکب نورم للل ےہ ںک بط س ا: ںی یک کاک
 ین تم لا هر رور که سا یک لا کسا دو رم
 تیر دا اپ دل ھر رپ نی

 راک سب ےن لو ارگ س ںی شاب ےک یاد نرد ےب ال اع ب
 کک ان اتم انار کرام سکدوب هل امن و
 راشرا ر وں م ها ےس تلاع یہ یر. اگر رنوم سال ادنمرو ار لارغرہد تاک ع

 نھ آو ا قو ترا ق | نمله شا نان
 لات راز هدرد اس کر E یر له
 ۔ ےہ مر اک ار یم ون ہلکے سیر کد ارپ یش د ۲

 لب لر رب بکن و ےس یم ےس ےک گولی ھی تیا یک
 ےک ہے نر طب جت تایدد تام اردا ۔ںہ یداھ ےک نلنس ںاین مک زم
 ھی ب ےک ر ید اه ےک ئ ار ےک ٹاور لفرد اعرض لا دلا ٠ںیم ےک رگ

 ل 1 توا

 تفت هر لی یڑ ا هی هر دا ۴ |
 ںیہ درو ماف یر واضرار نوب مب رپ لرد تلرشر تیار ۳04 |«

 شم ترا هس

 ےک ںیہ ڈک ےہ ہہ ہر رہ رر ےہ ےک یر ہک رک ےک وے سے کی بج



 لز از تنسیم ہں ےہ لر مااا کمی یک سیم
 با. سرد 4 رے س هدارا ۹ ۳ نام سردار سم 24 ض کا رک رک

 روزا ںی اتم ےس س این او اوم کے ح پلطم ا ات پر بایماک یم ےرارا ےن ضش
 ر7 کس یر رکےت ےس اب افر ےس وارا ےک سرب هرارا هبا
 سام ےس سا رک رپ ہدارا يگ کن سے 9 هدر ضرر دا ےک ر ررر 7ر

 رپ نمناک کرامت هک ۲م زاب تپ اسو تلف فما
 عن ںیم در نور ےس نک دادا ےک سا یھ پیکر کر کالے رپ ای رايا یب ےہ

 لس حس ںیہ س ا ترض اپ ےہ لز لا ل وطرد ام تی لس
 مگ فول هوره سرکه رم

 درو ےہ نلاط مهسا کن مس بیس کو بارز ام
 کک ںیم کی ب پا ں رل ررا ںی ود اتار رکے ےس ری ناسا هی سام کا

 چرچ لر رت تر ےن ےڑو ےس سرد ما لاتی و
 تثمو نانا حی ےک ررر ب ےک ےرارا ےک یس رپ ںیم تا ال رکر دا

 یم السا وصف رو ا کب ہ فر رج هچس هردو 2 تمخے ےب ےرارا ےس یس ی کل اما

 سو یسک ےلر سل سلام هل رگ انا کس تقارص ے تری رد ر ۔ ےس ںاہ

 رم عطر رس اید میت مگس اف وری
 1 تیر ازم ازج «ز ایم ضرر ےب ےن اذری ت رخ رسد عحرطس جے ن اج ایک

 ا کرے فاضل یا ضحم اب سز مامی تمہ ایم دوا حت
 تساوی باب تا لتا حرم اف رب لح ےل ن اض« بح د ین إب رپ

 ل ان سر ککے کک اہ نب ا ر باذع رپ ما رر دا مئاھنا رک ا اکا مچ

 ۔ ےہ رات کل عف ی کہو یکم تلارع
 رپ ترین ارادی آل + تساد یا پا ںی زنود ب نیلا

 مپ یر رد سرم پر هوا رها لا

 مدصاا ڈٹ تارا عل

 ۲. ہہ کہ سو ے سے ےس ےس ےس چرس ےک سے ےس سج جے تے ےب بے سس



 2 ا نال

 رم ےنکےس رم اکے س خاک ا نپل ہد ےس و کس حی لا یخ ایا
 لر رعد د یبا ہو ےس کارو چتر ادار ۷ت ماف ب لوا ۷س رب وا ۷ٹی لوت
 تار ان ها هست رطف هو ارد کسر تکل اپ اردا ل عل پل ںی
 ےہ ۔ سرا کہ کمار ات کی پا دا ها د ترار دا يم

 0 رپ گن قہ ام ےک تکا طو دوا مخزن نره

 اکورد رييس دارا کار ض پسار و فر کیا ےک روا
 تر ضا جس درک ا ےک ئے رکے تپ فر
 تکرار را تن یییررخر ات ےل روکے ساروا ےک تین هدارالهاررا

 یب تقاط طو شکاکے ناپ کالا سره نام ےک سار اردا دارا لا ےس
 فر یاد یکس ا تیتر »دل کس ےض کر قااطم ےس سارا اضگر وا ہرارا سیم ےہ

 س0 تالار دا نالخا؛ لامعا ےس شارح اردا سرای که ےزفارلردا یر پز

 کسر نر ات یراشر تر یکل مع یا سکے سام نانا یل سا ےس یک
 لاعالاامن ا ۰رپ رایی ا سو درب ہو سیم نمک سرکه ری رد دام کس ترا

 ژروا ےہ ا[/نرذ ںی تسر [/ر ایمر ترتیب رت ها تابینلا
 رار ایسا ےہ ےہ ےل ے نانا هعساپ بار. مال ایر وج ا۷ن انا

 عطف وا نفت هر سه ی کرم تبیان رز رپ تھ
 ۔ اک رس ترقه ار اینا سارا ہو قااطم ےک و رعد ےکرپ

 فلک نایاب لاو تن سا با ست لاو تیم ںیم تی ا
 727 تفت دا ترا 2 اب لر .ےہ از ار کے فض تم [ر ایمر کن اض ںیم لا

 لر کل ہا رد ا ںیم ےس ر کل صا نیس ے تاک اخ ںی یر ی رک اہ دوا
 ےل اب صید انکے رر ا رکے ےرارو لعک 2 ر رار تم ما ہد ے نوری

 لا بد سن یی همدم ورک رب f 7 کناف
 هر | سایر زوج سم یب ےن سازلار سہ گر ےپ ا۶ن اھم ادا کنں اب

 ےب لات نر ۱ر ر) ےس حس کے پی بدطم ام ےا ڈیم تف ےس تا کا
 اش سکس ) عت اوم سیل هیچ هتع اس سس سپر رپ تا
 مس 2. ڈین



 | ںیم
 ج

7 
 رانا رب فرق یه سم کارا

 قم سیب سا یک سارا سر ایم ریدر فرخ کلا د
 پاس سپه هدر ےس ہرارز ہد رپ ترا يا مک
 زر ی ارگ نا سرب هال وه
 کن بس مم. لرب یک راک سام یی اف | نرم ر۷ تفس اروا

 ارا تک کی کا ںیم ج س عت اوم ےیل ےس تا اع اس ےس ار یس اپ اپ ایل تازا

 هر مار ٹریک اکی سار کان یم گو کے نر سم سیب عطر سا کیش .ےس لرز
 لک یگ سلم اے نیم الل سرب ےس بن میک کس فحش یا ںیم راجنغاو ہضت
 لا فا ںرہن ںیاککن یز ٠ ین یم رایتخاو ہدبقے سس پا از ازسرکے سچ عر
 ایا ۔ےسل وبل اقا دا ےہ کا طب اض اکر ےک بس لو لاو قاطع
 بیا ید یم ہللا باوجاک ل اوس ےہ ےھت ہی سا راس
 ےہ یم تم یگ زار ں ہم رم سکفیب ےس سس رکے رم وزرا الما کب دون لر
 زر سیر تستی اتر تل یم یس کل مفسر رپ لعف وع ےس ےن ہک
 ۳ سم كد مت

 للہ ار اک توام

 یکم ند هی نه یخ زیرا کن لو کل د ا۰۵
 از ناب لز کور وا نصف ام ل ا ےس بالذ اڑ تہہ یھب یم ترک دا ےہ اوا
 لا انب فرم کل رد | شر شش. نو ےک کرک ضن لاکا د نچ ںیہ
 تیم رکں ولا کت ما رم رکن تک امر شر وا نط ا دب رکی اف الخ ےک

 لاصخر ںیم مرق سج انکل تداخل
 ےس لوز یم روا کی د ےک اھت اود دکر کک کن یل سیا لام کس ائ اج یا
 رک < ےہ لال کن ولاد ےس رک کات ۔ےارا قار وراد ددا بلا ۔ ےمرکر ار
 ادرک کے رک کر یک ادا ےل د لرب ازبا کس حس هد ناب هد بارگاه

 ہہ اےک ےس ےس ےس سے وک ور ےہ رہے تے



 0 1 لا لا

 نبی لری در کت ان دلايل فا کار
 را کرتا پیک ا کسری ب ا اوری لر دریا
 رر ا تر ات هم یک هیس کب یف یکرتود هک هزار ۷سد تبار
 کرد بیر اپ کاپ ےریراھب سا مر با ۶ اور رک ی
 کرل زط ررر رک 27 ارکت سرد ایک چرا سا اک مزا

 ر تک کل ا ہو کد رر ب ییا کاتر + ےس ں رت نپل ےن
 تر نایب رکی رصد ٹہ دار« سر رب« تیز ویا عر رک
 رھطب نا شا ور مل نزلا قوا ررر ١ نف ےنلا ورب یمو ےساز طا
 /ے پل یھ اک ا ایم ار اپ ےک راں راد ےک نہں ا کر ہد یب د مهب ولت

 سجی اٹ ےسر نا تیباعمو فطرظنم یہا ےس جہد کل رر رد ادبر ادعت کن اے اغ
 کشا مر سنن پا. بر ںی عقل لوکی کھ نکل وت ابر دا ےن رپ ءام ےس ادب ےک

 کن ا کاھتر دامن حد پ سارا دفمرک شر یہا نیدل ) شدم رپ لات ےل ومد یاد

 رک یر رواد وک رکا کروم و ارو کور رک وا نرخ بس
 نب رد شر لو ی یر یک رد فر رر سیم کنی رک یم

 پکے ایگاکر اسی ا یب اخزاکل اداس کینو سا نیل امیج مول ضر ۷ اف نم نھ ال
 یخ رپ افسر باتو
 ی تر رک ٠
 ردا تل ات منا شبا م رشم ملعب ر رغ ما: لر یس
 E 72ھ درب ےل 7ر گنالع نیل ۸

 لج ںی رکا ےس مس ےس مار ضم ل ع را ضرب ناشر, بم

 یھب رس لخت کن اب کل لیتر سس المع نح لی م کولی

 ولج ے عراف ےس راے کا

 یر زہر یک ر یک کل فی نکن اب ںی زار اج ےئ الم الا

 م نتو ل
 س ج ج < جج...



 ۳ زر نا ہلا

 لار کت سی بل 6 برس اں رک مردے ےک ےن اھبر او ےسرامغ ےأمطن
 کر ےس قسد بز یب رگ ےگ ا کن رسد دا یا ےس ام بکار خزر

 کالا نب ہو رک سی توا کلا نحل ےہ فال سنا رام ےس لاتر رک
 ۔ایاز رم یسک نک کپ ےہ اک سفت تسلیت

 یدهپ ۷ لاد ردا ھب ولف هدلا ارن اونها الف رز | نمقس اهل ۱۷۱ تب لنمیامو

 رد ےس ی لر انا ره فامیل هر عبط لب رو) نەتس املا وعلا

 ڑا ارب ےک ما ال ارد ےہ مم یلامع یکن ام اکا 2 مل رب سر ےس کب

 سا ےل ا جسر را از گر اب دار اٹ کی ئی گم 'تلاطےس فط یفپ اک

 قارار راشو دا تلت رتا راد« بک, تل ےس فدک ات لا
 لاا کک کز یک و نط کنان غسل ےس سا تقی تل
 یارو ت لال یم بارج ےس ٢ ےس فرط یک ضر دا ہنسی رپ چب یر اھ لب سل داند
 جی ٹری سارک ج ناض» ۔ ےس یل راما ہک ی ہر د۱ ےس یر پرک ہر رپ لد ردا
 کوسو ےس کے ایہ رم ]کر سرت سرش بت بستر نیرو
 کس اف نر در تنسیم تیر ابا کا

 رطباض حامن کا | هند کسی بساط ےس ہراشر + یل رب کسر فا
 و سام کر کرم رکی ار ان ران ےہ رپ و گی متر وا لگو.

 راھتن اد ےس ےل یو کس جاوا او فردا لپ سر سو و ےک ےک یک سی

 بن کیل. | سس نی گنرلر ناماد ے١ نکل سش ارد! سہ رہ واوخنوآں یم تیل

 ناب مس یه یر اس هر نرو یا هرکی اف اب کر
 وا. ےہ یک ںیہن کا دن راک اب کیس ی ھر کک کاتب اپ لرے

 بت سد هو تسکین ال سرچ در ال رک
 “ےن هلا 2 رکی کک رسا هرز لعتسو کے یس ےک ار وار 07

 ترامیم عئابط کرک ی ےک کوک ےیل ےک یک کرامو ریل ن ارا اھ یے وید
 دم شاخ کک کر بر لیست ی تاک سیال رہ
 ۔ ےک تسر ل ےک اال

۳ 



 1۵ 1 ن اب

 تارے ر تم گا

 سدا سیکس ا تستر و هل سا لا مرا ےل ےن ٹر مو
 رپ لکه راک س نا یو در لمع ن ایرو ےس اکہ تسد یش کپ آرت ںی رسب

 لعن

 سبب - ام مپ رای رارو کرے س لرے فٹلسر اکا در فر

 تام ازت ےن ایت ھل ا لزا ام مه مک نا و ارز رار کرم ل د اندان

EROL, 
 ےک ت کم مالص  کجک تر یم دع اق ا ےک توکی السار وریا یس ت ا کرد سا
 لدا ےل رکں لر ےسور کت ارام نا ۔ ےک یب ر تالماعم تم ےن ا ڈان

 ےب ےن اڑا لم ےس ندارن یس نا لین 2ك ارم ےک اردا یھ راز یم تادام

 فور رکے ہا را ته تمساح فاح ںی یا ےل لا. سل

 یکے که سن ما تیر دا ترک کن اوم بسا ےس ضامن تمام ےک قا
 لا ےک نیر یم لک ہن ںیہ ها کر تلف ات موم الم ار کے ران ےس

 کا یسک تلک السا بک ں ویب د یس ےک تم رک او fe ا
 دم ار ےن ۱ وک یھ ام لے سر عا 72 تبع ول رپ تگ

 ید سی بلط نر لمس منجی ی تند سرد ںا ایر دا رک

 صد چ بادان ایرو ےس ں هک نوساز زارت
 رایو« نواصو تر وزع بنے زکام فرص ےہ سم بجار ےہ ےس رش ےک کیک

 ایراد نکل م ایر یدا ےک پر کپ ہوی بلطم وت أ. ےس ان رکی ماس یا
 رہا ےس سار سس ۳ ےس تعاط او رار:یقا هاو همکار ب ےس ڑ اخت ےس ں رل یب نا

 تو زا اس کلورمهدر وا لس فسا سس ٦ ےن پارت یا یرادامو کن جم

لات ارم کنارم اتا لاک اسم ںی پا شم یادت نا ںی
 دوو 

 ودرکر رو زت

 اسا نک تان ہل

 ۳۰. سس جت



 ےک زر ام

 لر
 رد سد کر پرکام ٹکر کرو: |

 جابر رپ لارذرا رر 17 ےہ اکر ئ رک ولاد ےہہک ٹاصلارت مش اه و صف

 لالا: لادم ناد ارات یک ںیم یم ےک سارہ نا f اهم ردا رک سکس فش لک

 این اسد نو ) ساب هک هستم هو ی بسه اد ےس ںیہ
 ھے کم فیر

 تگ گیارہ کے پہ یا 2 فرار ب | تب ۳4

 رپ پل ی اپر سیف ےس پ آہ اتم پا درنو لور داپ کر ےک
 پکے ہہ یت رک نیا اسر دا ںی اھا رک یف ۷ اان یک رک رت ادا
 نر یک صر پرا اک اگ اد صفی ین نزن ها بلاک
 تله سارا چي نم رک سم اه پ ات ابی لصصررد ۔ تا ا درک لاطم ےس
 بزر نوعا ایت اکبر ادب اط ب درب دا نعت اں یک تای ایی لآ لب ےس یا

 سز ۔ ںیہ ےک ےک ام نزار بي رفاه شرف تی نالا

 ۷س اور یم ارن ا ردا ںی یل و لب )میک د یخ نوار نرفرد بل ےس ال رت

 و حب سار و لب رب کل رم دکل ان ع اس ےک ترشرروا ٹر اھت اش
 2ر ورم هل خم تر ات کلب یک جرکو کھا ۔ ںیم ےہ پارا ۲ں وز پود لرم
 لزود نا ترش ر رو ١ ٹر نر للل فن بن کہ بسا اهم وضو لر نزلا

 ی لادا لز ےگ فردا سال تر امت۔ ی هتک لار ورک

 کت زد ردا کرک رک بشر امت رشرردا ٹرک کب سے رک تفر

 هر هند فا عترت هرس ام له سامی
 بلاک و رع رل اکر رار ر کر یب ےک دے رکغ اب رکی رجم سا ررر و نا ےس ناو

 روا ٹرمیگ ےک زا. "رکن رپ فامناد لرعرت رر ما یں مرد نا ےہ 1

 ۰ مست تدافا

 و ص ج کت حر سچ حج چچئموچچ



 م 2 نص ی

 تو ےس تام دیکر رر ف ر لصر رر 7ر 97 ےس ےس سبا لی ترش لا

 نشر سربازی برم لو اک صرف کیسا اہک
 ر ناف ےک فاعلا

 ار ۱ دو تیم ید

 را سم سر ےس رگ لا ےس را تاریک ہل ناز کے فصٹریمناآلیرور۔ ۸

 بیم سا ی ناب کس ما نرو سام ال هک سا ےس
 ع ےس سر سیم ےس بال اح ار أت ارگ ۲ دا لو هر پچ تا

 عر ہت اد رپ نت تستر یکن ایر کناں تقصر ںی ںیم یر یب

 لند تی ۱م لع را بله یکی یر تس اکہ بتر اہ ت دکل فساد تویہ
 رےہ عن باک رت ۷ج ل صا ج 2ر1 علما ین ادای ہنس ۳

 بااطم ےک وب کی ب بس نار کسر ریل ساکت یر ست
 2م ر رے ےل هرگز ما ات ظانحی را الی حردا ےک لد صر دا ظفار لب

 ۱ هل جای
 بر درک ملت یون هل یخ تی سا

 رکھ تلا کن سراب رب کر ایی مسیر
 مضر کک اں کد ےیل اپ یوا پت باک ش دوخرکب انک
 رل تب 2 ها نوا سیب 77 ںی ےکالر دانا عمرم

 شنای لرد تکی ام ناو ےس تار کر ب کک ےس ما
 م ای لار ی ترم هر هک بر سی تاشو

 سا سنا ےتنھکس سا نام رب ترم کن را امر سچ اس ۷تر رر تابان ا

 < تارا تک نر سر دن ای رکن زر ریاض اپ سر
 بن ےس کا و کالب ےک کار و ےک کک ےک ا تلر ر کب

⁄ 

 ماد س خس ل

 ا چ وی



 ھ 1 نراس
 ل سام مچ راک تر اد رادو روکے ہری "زر ا ےس ید اے ب یک

 دیا لک دت ار نصب هم دیر هکر عطا ترک مور ارد هی
 فرط کر ام ساب هر هی هی 7 شب مقام کا اسی ا ںیم ےئل ار ےس
 روا راي اھم رص عحااطم ےس سم ںویکل ےس ر تارا 2 01 رو ےپ ہر 7

 لار - ترقر ےس ا اں بعد ل | شات رک

 یب ناار ی ا بک ول رپ م ل ب ۔ ںی تہہ هتتس)زم ساری پرذ مکس ها
 ٦ٰ و رس

 اض راس رو که ناسا کس کر
 ام ِمرانرا۔ کلا کک ںیم تر سم گر ل ےک لورا دا ےک
 رب ںیم یم ایش, سا رد ےہ رر گم ایام تان چک کد اراک هل مک

 ور رف لر تن تراز ترقی راسرک۔ ںیم سیٹ
 روک اما ا۔ بب کک ریلاہوروا ےے تار اکو نا 7 ب اتوھ و

 کار ماما ےہ ںی سارے ہہ کر ایتحفا یہ ےس تان یر ۱ مکح اهش
 -: ےس درج کں یم سام را روز گر ںی ںی



 4 ناسا

 اکر سوز ی رشاھیف قل نال
 ن ام نا”. را رت

 ویا وا يت ن زظ مارا لا
 ایان شمار سونا اھ

 تی کل
 دنا نیمار سفت سلنا نر اتا

 مؤرج او نیلاپ نیلاو ندلاپ نئ او ول اپ فن لا

 اپ کیو سمو راک بی رصت نمک ام

 هه مه نو هر هنر
 لی هاو ریل نمیریم نصر نا
 وار وقلا نوا دی نیب املاک صم رولو یره وی
 مپ لو نر یوم
 سپس



 را نال

 مه تار کهن لزن میل نمو یف ہل لر

 نو

 اے ی وردوا تاپ ںی ا زان تارا ےب ہال

 الرو هی سس سرر ےک لام کک
 ین یار ام ےک وادی نین ےھت ےنرکےل چی ےک

 م ےک زرا ب کہو کک ری کک ےس ےک یف عااطم ےک

 مک. ررقمدپ یریگخ کک ارد ےھت گے رش
 تاپ لرد ص4 ور سر لر
 لڑ کل زا ےک ا رد ولت وزد رک

 دف ورقه رگ ہن دصیف دمے
 ناکام هک کلر نو تارا س
 18 سل ی ۲ ےب ےک کک اپ هل

A^ 



 گرا تند ےر ےک ت نار رب ےس ن اک

 هرکی اصیل رب رپ لوب کب ےیل ےس
 ره هک کز

 فریز ین جامه

 دن یکسری نا مر دا لو لد
 هاست يک

 روا ت اب ںیم جہد لینا سا هنر یو

 صا رکی ماس ےک سم تک تارف روا سر

 او ےن بہار رک اروا تیمش ےک لورا ےس

 7ے پان دہ ےس رس لوااد لا ده

 لی فر تن اےس

 انب نا کرنا کند

 سس مم ےہ ںی یس



 نشر
 ک1

 تنی تکنارد راک
 اکا یس کس تارق. ےہرکک ۷ں لات لامس ار ام یم گا نر یاس هضم

 مر بیگ دل کنان دنرد | کی تیزر درز کد ما تزیتروا ےہ ایک کی بم

 هو ال مما: تارک نی تا4 رب کرک برعکس ساک اب فک ۱

 یک ا ئل. ےس ںی ما ا ےک تاررف اس« سياست ات دو نر

 راک رد زا یو کھ م ےس لیا ںی ترک ورک ں ویک زض
 لار ال نایارپ نا ن ےیل پنمر ی سام اردا بدا حط یک زلال تبن

 اک ٹک ملن یکن رق تا یف ۔ے رکا قی سی ا اد لیا رد ادربز تار مگر
 ۔ ےس سم ںیم بہی ےردد یسکد وجد اکس جے ہ ےس تایل ن اشا م

 ال م ےس تل ی اوس ارپ سا الط کک بس ںیہن دفن ترص رعب
 دم هر گن ار سپری ترا نر ترک وک کان تیم واتر, ٍچ
 ۔ ےل ا بسم طب نو ساب قو

 ١ نم ۷ « بالی مش ۳ بان ا ۴ « نالم -

 تاں الون د ی دص یف ےس کر ارعا تسرب هست هرجا ربا ےن نار
 رگبار یا لاردا کد لولو ند ردا نیرصت یک ولامک لم ےتنآر ےک ی رخ کی

 هی اس داد تی یک سرگرم بک لی سد نابارپ عالم
 کد رپ ےس نا ارگ د تظئاطع یں لنکن م نمی مب او لوک ام انوشه اراب
 چل ےس ں را ار ےن ا ےکن ےہ ایکور یتا ہک ج رد ےہ اک بب ایس اف صح م ہا

 بر 0 کل پایش شب د ید رک ردرش یدرپ کن شب اف رک
 ےن از سا ۔ ےہ شرم کل لا سم هم اعم سيب رو ار نیا

 کم تب رگ رپ سرکل ربت مس اردا ےس ید توعد کہ لس رل ربت e) بال ا

 لایا تو نار سم ےب ت ےک ں را ای ر سود رکاب مل ےس کا ۔ ےب ید ترانب

 شی ےک لا لو سرو کس کب ار و اھم اید دھکے نل اص د درک کس ہے کد ہد یب ۔ےس
 رب نا تیر ده سر چپس الکل ی اس نوا اد هرابرد

 ظاہر کس ا

 ۱: ۳ ہک ےس ےک ےس ےس می کہ ےک ےہ ےک ےس ےب وس جے ےس جب



 ےک ن ہلا
 ےس کو ے ںیم بام لاو تار کن + ې لدا اد ےب ارے رکی کن روا
 تب تیپ لار 1 لاو رب ےہ تارن بس ارے ےک اردا چ تیا یر
 بسر زر هل نامہ تیا لئ وا یروا ود یی سم صق ا یم تلاھ درج یبا را
 ےس تا الخ ا روا افر صت /تاجل <« تاید دبے ناک ےس ےہ رکے نا ا
 ا رک ل دیم ضیا لس رها ےک ےک ر سا
 عن زلف کر کر د صا یب کی اک یبہ با لا

 بزم زاید ہد کپ یر وزع ےب ےک اض م انس انکل وف کنگ نو سزا
 لس .هتسپ کسر« گپ داب ےنرمآد بل( کن ددرسپ یار ا ب
 تار ےس لت و سم ےک یم اش ناهید ردا ۳ این خاک نر لگ م زافآےک ترس

 تر ما تام ےب سا ٠ےہ یراعردا سم : یل مان نه سطر وب نالا شش
 بس لگد لورم بالا حرف دلت اسدی

 فرا ل الرمد یب ےہ شور روا تام ںیم ۱م کل زا تام رقے ام ۱۹

 تار ۷ نکرد ےل لاو تن تاشو تام روا تلہ ےس ےک

 یاردا رس ۱۲ سد محکم ل ےک گر نر کس سا منا رک ےس او تمور تک

 تاب د تاد تیا کم تن طس دا افر فلک وہےئ ل رر
 ۔ اھت اران) کام یر لار ی

 مہ *رر ےک ۰ مر
 امر ےل رر رك متارا

 ےب رک یکے ک  رلدوہی یر ےک ی سا ےس را ایڈ ےس تعا ا
 ناسا سايه تار قم ےس ےس نام ےس ۳9 راکروا اش ۳ ردو ر
 چک ترس نار ي ارباب ءاعر وا ل لب ددا ر وار رکا ھم تبار نم ارا درد

 هل ےل ےک صین اک ت ا ار زردا
 روا یر ترضص. اھ رب نا مرقد مارکت ار ےک باطل

 ماس نکا هم
 کوس

7۳3۳ 



 کک ناتمام

 ترک یم ےن سا ٠ ےک ترکہ کیا نالہ کت ارتا ککے ہک ماہی دعب ےس
 - ی رب داشرا ناب سم ها ےک

 ادا ا اپ صف تا ازنو تساطاعم هرز کن و ده هم کا
 سا ماس ںی شور گی سا دل اطم تب لی صا تالم اوم ر تر و یس اسو ایا

 هر تی نیا بی ےک وی دواک فرم تادوقرکے ادرار ادداھہ نذر نا
 ۔ یت کروم بوک تل س یحز

 سم تر ےب ےترکد ایما جام ےس تالرت ہل عینک اد وہم کے گا ت یر سدد

 ےک ت الم اوم ےک درہم تیرو ےک سارو ای ٠یک سای ےک املس نیلا تفس ی رضا
 درک تیک ںیہن لم بجاو رکت اررتے یب ےک ہ ںورکود فرص ےھت ترک یخ
 تا اس بنایی نی سد پ ےک نیناوقد لاکا ےس تارو دارا ار
 ےب تنا السا کالا« لرد ۔ےس کشم نه لس ور ام ده 97

 تار کی رر رم لر. چی یکایک تاں سارک ںیم یک نی یتم؛ ںیم سج
 الو لک ایم ووفق ضو اصف سا ۔ ےس یک اا رم رول تی کس اپ نا
 اھت کر کل خو هییب ناپ ےس تاططادم ےس کرن زوکت ١رن ن ںونجب ےہ ییرآ بت یط کب
 ایر رکی فرص ۔ ےس گر السا ریو ترس اجر مچ ی !لاوس 2 یر
 ترب وسا ےس ۱ ےس گمان یالسا ۷ز تام ےک رب ی ےس 7 ہے ۷ کر

 سی سج م ےس لعن تام سا ہکے ہہ یسردرنع ہی ےک حرش ںیہ اھ ین ترک یس ےک
 تراي تفس ا السا دکترا رد ےہ ز نرو هک نپل 77

 عر یر نارو پال لب ےن رہ رادرب لم یم نیم ےک )رد سیم کر ایمن رے سج

 و ما را 2 ےس سر وا نم بیاد کس ہم کے

 لا اور ام تل ار نر ع هپ لر هد یش فار کر صا الغ ام ےس سر

 ۱ ےس یک شپ یم لر ساعات

 ی بم بس اب کر ایر تکو وسیم ھچیرو ےک تن اسج
 اب« یر ایا لا ساب ربا تن کوه زور

 ہے لج یھب یب ا رو ارد داربپ سج ےہ مار ناملار یکم ر مالسر رکے ا راج 7
۳ 



 ار رب
1 

 هوس تبع نم رم سا نر چایی تی دام یا
 زور رآ ترار نیم: نم این قام اب ہارٹ ہو ےس ںی!
 یب وکم سه لاو نا ترعحر وجد اب ےک ےل رپ یل ےک سم
 تنها اولاد نا لی رخ نکن تشک
 السا سم تماس اعطای . تولد برتی کد ےل

 ےس رہ رد کھ اش سی یہ دوم یا کھ راگ بر ۔ ےس کی پر کنب تن ایا ھی ےک ےن کاکاددرکن اخ یک
 لن صفا رہح تحعم ناف

 دت ق دیصت تخجم دنلن
 ام ےرعخ با ۔ت ج ہر رکر نرخ کی ہو تخبر یب ا ی کک لام

 یب رسم کرک ی تر هک سال زر لات ور عام
 کس مو بس گن رقردا انا ےن مینا ےس ےس ترد رکو ہرا پس ترد کز
 رب ےک نہ کر ویک لام ےس للا کک تاب القرب ےک اک م

 دم نااطم کمر آه تایل اکا ار روا تا جت

 ۔ ےن ترک ص ا۷ت اد امر تارت ےس
 یھی ۔ںیپ فش تما اےس باد آن ساحر ا یلاعدردارم ےس سا ٠ے یک ار عی نون ا

 ےک سا ےہ کر ت ت ماجہ روا تسمالا و ذص ابن لب نسوز لک ترا
 کلاچ نون دا تایر نا لات مالک روا م کے س ےب بلل ۔ ںی ےل تم
 ےس قو ارگ عبد هرکه صف سو ناعم ےک تار ےس ےل رہ یبا
 تہہ گپ ییا م نو رپ فالحخ ےک فالس نم نکے ہ زط فیطل یب دو رٹ راز

 تایر رار پل طعم ےس بال ریدر دز
 اھ ےھت اھ
 یر مو کت اکی

 ۔ ےتررقمرپ ون کس دو١ ےل ےگ ےل ظفام کند بانکء1 ھنیک۔ ا ا
 مد ۷ نوظفاح لان کهن ۔ اھت ایکا ان اذیت رک اک لنا ی کت اک نی

FT 



 4 ترس
 رن یس لوھند وم تابوف ایکس ا1 اکی راز ےر ےن ائ ران کتب جت ات سم

 کے نالعااکت قی سا ھم یک ع اض کت فر ےس ںم اپ ےک در اک ت ان
 ثمر f 7 تموم 2 هک نادر ےل ےک رد لک م 9 01 ترا

 کے نکل اومم ےلس ےک ےن کس سم تشاد ید و تظخافسے سس یسکے نم ےک نان ۔ کد
 دار تا۷س ا ےماس ےک لر دا نما ظرف اک باک |ےنرشلا رک اقروا ا سس

 و لارز هو رک لر سم یاب Da ترس یاسر امامی هارگ

 راے بنل ۲ سه و رکاب روا نار کس و اور

 یار چ آل رر یں تیک اف ۔ ےس ل کک ترام ں م تیر ش ناک و سکرکونو ارگ
 نا های ا کے ےس وو « اکر لاط اک ہک نفحمے سا ےس نا دم لا ں زرد

 سیل راک اف ی رد« هکر لس ال سوم تر اپ ری اطم سا ےس
 که گه ا | او 4 ا فارس ر ےن ر نحل ۔ ےک ہارے | ہور را مار ھٹس

 لیا تاروت سوت ت داش ل وق ۔ تراشی گرو ےس ہت یب تال رت سیلاب تک
 نیر ودرم عا ےل ت رکا یک کرم ام له سا رک سس امکی دا ہدرگن ام,

 بنا ید 2 لاس ۓرکی ٹپ ےس رو ےک رو سرد ےراتراد ظعو ضم لا

 لی ترامش روا ۔ےک اپ نہ ردت او با تن السھل لس نی هه ناروا َےا نب

 ےس اہ ی رھیو ںی هزینه هرکی طب ہو ےک اہ کیپ ںیم لاننا روتر کت اررآ
 ۷س اپ الر رخ نص توعد یک تار هلو ےر راو اعر رثر گی درود کر 2

 هنر بیک با
 مكن نوش هربل یا لاؤ وس اتا

 مے کم راش تط کن تلاع ی کن ا ےس نا ےک

 ورک 7 یم یب الا
 ت ۰ و |

 کت ای رپ نرم او تجسم در هتسر ور ذ ےس 7 ازمل - ۲

 السا نکس ےل

 = و ل سس



 1 ایکس سس او رر فا TA TAA سو شی / ترس ورد

 تیلور ا نان نت 1 تار رر ےس تسمه او بزیتل ادخروا رای ترک

 هک متون ورز هارد مو سر ارت باطن
 کل رکن یی نکے سرے السمر یب روا اھت ایر اھم ےس هنر کرک

 رک ست صعآس یم ناییرد ای رد ا ےس ےن رپ رب ےک عحرطط بیگس یب یم ےک ناروا ےہ

 اس یار کس هاو لوس رکے مر لاا یر دد دک پس تک
 کپ ردا۔یکس ایٹ با )یک درک از تاک ستم ساکت حلاضرک
 ها یر رار اا بایں ی ےک ارح ےس ںی لر ہر ن کن لطم ےل

 یرنگز مع ےہ ٹال ا ر نار یا ںی ےک مت سکے رن ا
 ون را رکن زا یک ےک ی الم ا تاب طاخم سا هرکس اسد ناس رے
 ۱ درس

 تو واتس هنر ےس یسکارس ےکڈلا ںا تسکین رکن کک ںی کا

 ںوتسددرداردراد شر ای ےس لا شد ل الن یک کے ایک 1ر ےس ےنرک
 ۔و رک صیف فالخ ےک کے رام ےس رشد ےک فیلم سکی بک
 ہال تہ ناز ی تام اولجم رکں تیک نر نصر اش سرد دوس رام و نیک

 وے ے2 لاعح ہترر بج رکے ہہ ی بلطمروا ےہ باطخ کد وہراس ور دوا
 ےس ں کیک مق

 تن وید یسکروا وک رارافو ےس ےرردا ور ےس رس f ا رل یا 2 راز

 رک صف نیاطس سارا اید یف ری یم اکل کرل سا ءانرکن ای کی لرب اط فک

 رکے ہ اک نا ارا ےس تشقلخل اپ ورود
 ترب تارت ت ااش بصےنربر

 لو الخ ٠ےس سک اج لکم ےس ںوقم | تا ماه يک دو
 ردا ےسہ برضیرب سا لیس ےس بس ای ہاع بت یھ عام الھپ ےس سن تار دصت اب

 ںیم ےس مارچ ویو نانی ران اورتف و رپ سا اھت لام تعین ا مدد
 -ورگذ شرم اه اجر هنب کا

 )ا غمت تارا "۷
 ی ببر

 جہ



 کا نسل

 ناگهان بلط رم اف هر ادهش «بلم او اہ لع ا ےن کرک رو
 ارا ی لا باکس اگ لوجی ازز ےہ زا ف ارد ےس رکے ہ گی گپ ا ےس یر اد

 ےس ےئل پئرو فرخ اں درود در ےس یر رع فر رس باد سا 0

 ۴ تدامف یا باک ان تام ےک طر ےل ار لان

 و هر سا ےہ یک انب نیم یک ہلا بانکت ار عرف یر هم نماز
 فٹیرگد لید بسی اب اکہ دا ےک اخر ت ایا اد فط اغ کن صا او تاداممی رے

 کت راہش ںیم ےن س۱ لصارد هر عمل ب یب ن الی کر یکن ظن ا ےک
 و گمان ی بکس دا یسک کک ھا آں وتو یل او سا شب يه
 کان کلام تر دا وا بس ی ور سوار ی ےہ یکن شکر رر کک کے ساپ

 تر ایت بصل اھر د عب ۔ ےس ایک رانا تری و تب اور, ام بسم
 يا رک نرم 7 اوت ؛ تادام/ )واز نک طرا تار اا

 - ور مکا ترام ضرر ڪک

 یر ف الن لا نوک شاماد انت
 ۔ںاز ۷گلی مرآے اک یخ صف “ل لطم ےس نزا کرک ۳

 شف ےس یہ درجو تحرک ین سر لام ےس ےنرکر و نخارمے طلا
 ےن ممے ند رک جے کف یمن ےح شہ ارز وا ےل ی ا ےہ درب ل اردا

 یک انا درب درد سی اک د نرم ےہ رار یل تا کن لت
 یم ی کس ا ین ےس اک لحد ارم ےس و اکے رکف ادغ ےکر سا گز صف بر کن ا تیبا
 د ےس یں ورک ت لام

 4ل 7 ۳ ےس سم رکے کروز ےل | ےس ےس ںی ترام تام لووت ۳
 ہک ند ہو ےس ای ایڈ کرب روط ےسر صادر ےن مال الا تہ. تاج ادرک بتی اھ لام
 تشکل ویر امت ےک نکلا ملاعم ےس لاک رد یکے ہر نفل نین یل ےس ب رال

 مای ع دفا هل

 تم بج ےس سس٠ سس شس ٹ سستے



 هم رخ تکرار ام سر
 نر گرو له دو گر دا بسر ماری دم نوع
 بک دا سم تن کلر رو تی کیک مشرک یک سوز کت باا
۷ 
 ںی سر ردا ےس یک رک ںیہ نعت ےس ںو زذا | نو نت شا هکر تاک

 ددر ںی نکے تا رک ب تک امن تنه ملیکا
 هرم ها سرما تر رس داش اپن تارک ترک ی دارو
 مک مارک یم بلب. یہ پل وزن هستن کسب بلطم نا
 را را ری ک۔ ےہ ںیازم مز ےب سیب جس نا رک ب کن ا نال اک
 ےلاو ےک ےک تیا یاس ےس لز م ترص ا بابا ر والن پک تارا

 هر ی بلع هدف نیک ی زا یخ نسل رم ین ستون کیک
 کا ید < محب و ے۷ ر 7 تاغ ےک ہر رل زا هک اف سست تم

 زا پس اواو کل تای ب ےب ےک اہک ںی چم ےک ےک بارز هسزذطلرص تر لا
 ےک مدق ےہ ناک مکہ ین زم ےہ ےیل اکبر ا ی
 ںیم معبر وا روت بلا دکتر طعم اسب کز ٢ی ل تر ضحف رر

 ۔ ںیم ےک یس یی نت کا ادا یھب نا ےس
 همالا هذه لد دوهيلا ى ماع فثدلئلا تاب الا ءذه نا

 . لو له هکر تارا کربن 4
 یر ارت سن کسب تا چنان ما سن لار
 ا نیل کری کن وطن ہدرکل زا' ےک غر وا کے سرک شپ راک ج ں رار ور یک فکر ہرے
 ۔روا ید کام ضم رب کا ےہ ا ار کد یا ہو اکے یرکل لگ نام ےک ںوٰلامن ۱ ےر د

 ےس رت و ر 0 ا
 'دںیسیکںورردد اب ےرکف ینصتےس شب ار اےک ین۱ ماکحسا ےرسدد گیم اھ
 روا سیب اط را اه سر کی هه کم هه
 ES ےک ا انا سی رو زن بل ھن ا سا کے کس سا فال یم
 تر اک ست ےس سر سے



 کن گ نسل

 گل و روا هک هد کا سس سافروا ےس تاش ےک اشنا لر
تی نایب را لنز السا سا دل هست کن زا

 گرا هس

 سیا مختار سلف اس نود در سلف سوز
 لخت سی راز یقه هی اے نر کک سود یب

 لکه سوز هو زار ی لب نر هتکاس - نو ضد ریسه راز ین لا

 ںیم ینا کروا ےس یکم السر نادر رک اپ ھر داب تاب ی ںاہب نیل .ےس

 کہ یب راد ایپ ںیہ اش یھم یک کع اع یا ےہ مالس اد نابا غامشرپ ےس یم ندا
 ےگ د اب ۷۱ مسلط نوو مسلط و یکن ود مکه سیو مسلسل.

 ,rst) لسد ن لمل وو شکد ريثما ا ناف کاع4ا با شب نایالا ب اک

 ےس ا ےک نار ل ا نبا عع ںیہ نایالا ب اک سمت مارا ص ےس رخ یار ےک

 ر ساک ی کالا تعارف تام یک یو نوا ا وا ےس اکی ادر
 د ےل رے ہم

 روا ۔ ےہ ھے ںیم رام ا د تاداامسعا ینیل۔ یھب لگی وا ےس یسک دانا نامرز حرطس رب

 زافر دا هچس نیا گل لا نیا یقه یک جسم برو تای
 د تارات ےک لگد وا ید اعا و اھو د یک ل نکع رو سا کیم ےس نایب یک
 ایل کک دوم وص کروا ےس ید تتار ۱ اکران رد لا کار دا ےس 211

 دا یه سارت- وفا ا مھ كدئلداف هن :لزن :اب مک مل نمو فر

 لر رد چاپ لوک و لر اب کف .- سی عمر نبرد رک
 ردا السب ںیہن پاو ےک و ےس اہک کک اس جے نان سج اچ ؛زکس صنم ےس
 کی کے زہ کل اطا ےس د یر لإ ۔ مے رم یر قد ےس یقا ایل کج
 اف رپ بک رکعت بای لاو رک سا۷ تللمانمع چیزحمد یدامتغدر کک
کک کب ج۔ ےس بد لن ےس ےک السر تلر ہ سپم رہ و 4 نا لاو ےن زبر لب

 

 اتار لخاد ںیم ماسا ےےزاررد سے م ٹل ےےزاررر ۷ل گرا

 ۔ ںیہ ںیم نامی ادا بانی جن اذن اح تالیضت ےل
fa 



 نرم

 افرا هدرکل زا شا کس پلہ رب یه ۷ سم ےنم سم ا١ک تو سا

 کرن ےس ا نک مضر ناتو تان ےک ولا اب ےہ تدارک
 رد کن طق ر کن افسر دب کر کس ا یی سا ںیم مک الر ب چ ےس ںیم ید امم اا نا

 ےس سا بک اک ا رکے ےس بو ردا ےہ سی یارب رک رب ےسرذکس ا ےیی بدر

 ےی ےک ںوہب انکم اھ ود ےہ ایک کل اکس جن ریل نر نر هاچ در اد کند دود
 دیک کہ ےہ مر اع رک اکر ل کے ہہ دش انا نا زا کی ناف یک
 1 لد کک ےس رک ید سرت ا ںی سا هیتر لاک ر عقر دا
 ےہ ےک ےنرمل اعرب ےس یا تٹرحرد١ سی ازرار کا رب ناب تر مارال کک رار

 هی نر اکے ساس ر ےس رب یخ هر ل نایک الس یار هل
 دي بخار ی بار سا گن و ےتکس ہت دزر گھس سا ںی ها

 یہا رآن الات نکا رجم ےیی اڑا 7 ول سرور لا ا ےس ہزردا دیگ ا

 تا مار لا روز رکو تو راد رز کس هنر لب )روا تیل ر

 اهم نرو ےس کرین پا نجس نر اف هم که تم ےس
 ںی اں رد اکر وز صا ورم یر نا لوک نخ سا لو
 او در ر ےک ]لکن اباد اسان نا کل رک نی
 وریت ےس سارا ںی ےک یک کد ید یم ف کب الم نام یئامتد ایت ںیم یاسا
 تی کل اطا تسد کت کرب یس | ۔ ےس لوا تف یک بسر کیلے سیم باس
 رر یسک لک اپ تیبرلطم

 عسل نورد گرا ےل رب ر ا ییا دکب ےن لر رکے رد یی

 إہاک ے رکن اظ اح ۔ںوہی لاد ےناجح ےس فرطیکں زنکرپ یکن لم دوا ےتار رہ پھ ےگ

 هانز لارج رک ار را« صحرا + ساعی« ناب نیل بزاف نا
 رواہ یک ل تاس یب ین تالآلا < ده تلزخ ےک ل ن ل اخ ٤ ر بلا نح اردا

 “ےہ یرپ ب بار۷ اال ا ےک رعب نر کے ہایکل نفوس یس نب ان
 یاب تک ا نک ںی ںیم با ےس لیا نم تای کب ےک یم ربا
 هر اکا ےک نادم لم یا ن السر کس یکدست یار

 ھ۹



 م کا نص

 ۔ ےس رکن ود رک کں و تل جاب لا نیا ات ےس کس ےتکس ابع ند رش اب ع ےس
 و سم فام است انکو واک اش یر گی بس
 ںیم ےاقم نزا اض رکن زات اض روا ےس ررر ا ر یم رک اک شرط

 ! ےہ سر که سواد مک ترا سال

 کد ایز لب کر
 رک ناب ےہ ےک ب رک ےب ےک را درر ںی ٹیہن ۳

 ےںرٹزرا تار ےس ےک از ) ناک لس ےن کک سپ ےس کا ےک ٢ے مب

 یر ذ سما ے تہہ ردا ا ںیم یر تیا 7 ۴ ء۷صاصت نع ںی مے فر

 کن ای شر وہ از لند سیب اپ رکن جر لیپ کے یک
 ےہ یک هک تا ہور یل ف مت ران: یوکے نر می سکت بل

 لت للو ۳۹ یا نم اکن ۱ےس وھی نورب ار

 ےک نا کای نوت هست تار رگ سطر نور یه
 ےن کی رای کے کر غر 7 ګد ا رک فن روا رگ ۲ےہ ےک * لاچ تسمب

 دایک ےن ی داں وا یر تکه رب تیشرت لک د یار دا ی ںیہ ص اترا
 آب یا خ تیر لطف یک رم تب د کروا سی ارت راک
 لت ا ید شا اصعق رب تار - تمبر
 لنا ںیم یکے سانا تیا کے ےہ لوفنم ےس سابع نب چیر. ےس لاھنن ےس ںایکی ری
 ہت اوم سم ےہ نئ ارد ا ںیہدنسم ےندمعا ما ارگگے اپ اج ایا ھی کہ ںیم ین
 اا ےس ایکت اور ےل یک ےس یارو ار اد لا یک 9 )و لار کیک

 لر ےک رش تاولاو ںولود ۔ ےس سرب رر یل ںی بابا را هتک یک امر دا

 ۔اید رکاوادم کں رلود ےس جد کت یی دا ی سل و دا

 اید رک فر سر گن ات یوسف فرد نییلو “ا سترہ سعی سا

 ا عش دانا هل

 ا ےس سوچ ےک



 ۸ ا نال

 کان ای ڈر ںیہ کم تیره هستی اس يک ناب موس
 یس سپم ۰کہ راش ؛ ککے نر غرض ےک یر اوون طبات س انا یک تبسم تبار ۱

 ےن اسلا نر غم - ےس یرالبف ناف کم السا یب کے ہہ لصعیٹ تم ران لاکی ار م
 تات قم رک ےس تمء1م انکے ہیکل لے ن یبا لا ےس ےس ل ٹ د باک

 ۔ےہرپ
 تہ گه سا نه تبار. ےس ایا کر لک ں امہ کے س ۷ت ارل داچا سج

 :a 1 شمس با رر ۸۱ ۲۳ راجا پاک ۵ ۳۲۳۳۱ جن بکر ربع ۱

 . ےس رر
 - سا پک کف سرب ست یر دم که سگ لا تست سا سهام

 زا سیکلت یر برم روس ےل ےس مع سنا ضنا بشرا مارا

 ارد بن مر آس کیٹ داب یر تک السی خلوت وارم لا

 هی وضع کا رک ف سرا رسد رک اہ یل صاصق ےس لاکن السر ل وتتم
 نر عترت کن ےس یک ف احا ےس نیر
 یک ر کلب راہ ,طباض سه تالوگں ای ۔ ےہ یم ناھجر اکن ان کے کاج ایکہ لام اکم
 لبر عبر اب کپ کد ررر ےک اکا جضئاو ںیم تاروت سب حا

 ےک یہ ےھت ت ایام ےک ور دع لصارر کس ی امر عاود ت کلام ېک

 اردت ورح ہر ارب ت یز ید کن ا توپ ےہ ناکا رپ اب ےس بس ےس

 لاله سروده درسا ايم خرا هستم کبد هر اتر ےس

 - رب سوسن ےب تابزعتددددحرکپ وس ںیم رنز یل
 ںی اضا مج یم ۔ںیم صادصق کی ہر رک س دام ےس صامت درد سم تما

 رد لاکر یب دس تموم فیل سم سم نیل اکے ا ایل صاصت اک نہ
 لیگ را یم نا ز یک اختر کس جم اے اح ایل نادان یم ںوتدو من وک رہ د ملح روا

 ےس ہر کل ۶ 0 ل مم

 مت سے در ۔ےسہ راک مک اهر شرک ایم ایل لو لاکر ۔۵

 e ےس  تتمشس بے.



a نام 
 ك ا

 روا یر صکآں ا ںیہ تیداح نصب رکا ےہ ام نب ہراغکاکں وہ انکے ندر ارل ف امم
 ےک راجن ےس درک کا یب ۔ےہھکر سیم ےک ع راعر کتب اں ےب رن معب

 هلو لو ع ارل او ١ےس ارپ ف اعم ہا الی ر
 مر تا از نیعماخ جرم کرانه تیم لا

 تر سا چک هام رد | سي زد ی در تراس یس
 کا سارے ارب ےس سرور ےن ارم 4 ےڈ حد رت ا ی بله

 شبه رک اهم در تی عطسه رپ هراذک ی سل رب سا
 ے ترب ر اثرا ےس یکی مکہ تلی کن رضوا ںی ےس یری ا . سير

 سرک درک ف الم ےک سار دیا اک د ‘رکی سوز رد کس
 ںی رہ اید ےک ںی ا ےک امم ہے ار عقب ےک یس 77 ی ام کر 2

 کس یک عهد گنده ےہ یار ںی دارا سا ےس یب
 تاوان تراکت یخ لوح

 نا حل ورب دا چسب ضد
 یر ام ےن سر یم ںی سام تا اگه سا هک درگ تستر
 ل اترمرکے ہی تایم 2227 0 اے راے لت ایم تو کد ا 7

 "کف ام تیر یراس کردا ہانگ اجرت ے س کف امم تیر ی امت را ہک
 ۔ ںیہ ےئ امر مہ فاعم و 707

 روگ راکھ ںیم لرکں یے ئایف ے رباب ترصد دار اپا “ی نبرد یب ا
 ۱ < رجم ین اعم یت ایک ام درب راک سے بل ےس حرام کپکں یھ
 ریز ب رک سس. نو اتر وا یکے الپ مرقم لرل ی تلاع ۔ یکے اج نب ہراخک

 اضاعلی نفر روا راک
 ی ےہ
 نوع ی فا سیکل مايل - سقز یر کر ںیم تار شنںرنود

 مال تارا ےل
 ۳ رس سا وار

 نصب



 ر ا نل یم

 ُ ر ارق ددا ےس ےک ام ےک درج 7 ےل 7 ربا ذکر چب

 ند نی کت ای قق الغر ول رفت ۔ ےس ںیہ ایت رک هم کد هست

 ريفر بس المرا او سک ی ےک ےس نزاع طی یارک کھ ی اشا ےہ ا افلاک دن
 لی مز ا ےک تپ رکن انا 2 7د یالخاروا يرایخارکت اد رم حط کلا ۔ لمر نک د ےس

 .  فدازل گن
 /ای٣ےتاضناو لدعروا نادد نما یم ایند کے یس رب ںیم ںومظلنےےرزرو بلطم اک سم

 لنوو شه رگ قالا ردا نر. ںیم یز ود ےہ ےک ر ارنب ےک رار روا راض فروا

 ھچک میک پ ےس ںیم ناار ا ںی فلس ںی ار کیپ فلز گه س کب

 لہ سا ںیم لدر گے سید کور کن دیا نت سر ےس ےرمدد یئالن کس جے رک
 ھپ یقالخا ردا ےس امی کت ینا اوج اکی ارپ فیل امور رکات ہال ونک
 لو سپر جیره اسا یک ا وکر وزب کک ی ےک لک
 نم نر ای خم بستر له فکر تی رد اد رج راي لے
 “ردرد ا یک کلم فر روا هی هلو ےس ا دداا اہ رک اب مسن ےس

 - ےس لام تاک د فلسرکں رٹووروا ںی 2 2

 باز رز رز الاغ
 ےک رکا یک رت ترک هنر اط ےہ اہ درکل زا ےک ل کروا “اا 1

 یوزر رارزحم هر رم ینب یه نام بد اھل امتی بت الن ےک ص ادصت ممے وھی ںیم

 اد اتید فصن رکی کت برف یکے یف رکن ) بجحر و١ ےترکل ولد تید ویر و ےس نب هک
 ہیلو یبا اھ .اھت اھکر کر اوم اس ع سس ےس ند ےس کد یکی روزی نیا نسب عن جز

 ۔ کب لط ت مد روا ےس نار م ےس لاسر رسد ےس وا اار یوا یعنی ب ےس ےب ےک
 من اکرم رزرو تم ترف ی رام نھ بجا هو ارت باهنر
 تیر رع رگ اچن ل ۔ ےس رود رود کن لو و

 لب ںیم یگد ویکی کیلا وتر یھب بان ی ے عز ےس ا را نوع سا سا ھی

 هایت سیر ضرب پر ناقل رک ب س نر برن ی ککے
 تی وس تک رح درک کو و

A 



 مپ 2
 20 NAK اں ےہ < كس ےس ںورڑ تردا ےتر ت ضا

 اف نا ها لر سیر دیر رد شب سیم تابع رفتم ی
 مه گالواف هایز لزا اب هک مد نم و ریپ صاصت - الم کک تس ا۷ بای

 ب یر کی ات فر پر چرا ےس ہراشا کریک او سا ےس ےنارذ ۔ نون
 وکی کرک نار سد سیا لر ال هستم ان ی پر ام 22

 و نوای وا اب هی تس تضل کت مي دف مکن
 ده اب تیر ہرارز ے فی ا کے یف کے یر

 سا ےک تا اصناد لمس کا نوا هعب هر نایاب لای
 ےہ لرد ارپ تاز ی امد ںیہ ترکہ اھ نه کے تام عر کن ٹا دو اد

 لوا رک اف داراب سا ۔ےہہ ارب ہم ار لص ںی ےک طار کسر

 اکے ا کف کروم ج یم بس زور ےک تم ایت ام دلا سانا نج ین ا

 ےن رخ ہن انا 7

 اولی السر اک تر ۳4 ثمر, ا شل اسم نر لای ١

 بام لک مے ياد! هک یس سیم تمای . «تالصرل ادب بماحب ام لو

 ا کال “پس ںی لا 2 سا سم لم کن سرکار لس ےس سا ۔ ےس زام ہو ےس ام اب

 بس نر کل روم پس ںیم نا عام ا اک صیف ںیم ںواکن من کیلے
 ان سقز امت روا سا ےس یخ ٹر اھت یگ کس نرود زن دیس یخ اس

 تر کیف سه ترا ۔ ےس رکے س ں ورور ی عصر طعنے تاذ یک
 کرک تورم کر صبر اتم نرم لب. سگ راه قو

 تستر رپ لج سا تسمه یک رکود رکا ا ام ازش تر
 ۵ (۷ هد کریک ترور کش چرب یوم شم مچ میرود
 لا هلو ایر ترکہ و 20 ےس فا رفت نورد ںیم نجم

 مس غدار ھل
۱ 



 ےک باس ازل تسهیل وا ےس مہ بس ںیم لاعد ےس شق

 ار کھ کسر ۴ےہ اھ صل برد لب چپ لر هک گم
 تیره رپ عرضه تب رهام

 الا سکه ته نی زور حس تا سد
 مر نر هک بل ی نا کسر دا سبک
 - ار رجب نکرد ایکل صام ےس

 ناو کت ار
 نادت کت او کد اور رک هنر کد ترنم ےس ںی نا ےئ مکی چپ ١

 ےہ شرر ود تا ںیم مر لخت ردا در ےک ارگ
 رکن ار دا تیرے ےک ں ر ہا ےہ رک رضا ےس اس ےک یا و کت ارور ا

 هتس نابینا دمو همت تی یه ترا موز فساد هست ہار
 نصت ارت یبہ د یھت کی ید 3 تی | ےب و نا مسن کت ۳

 ےل ر د رک طکت ارو ےس رم تیام د رل یک تیک کل قت اردا یک ل رک

 محی زل صعب مک لح کد داب ےس یرف لصف لب تست له نزد تست
 جرم تب ےس پت یف ام ےک نیت کت آف روا سایه هاش: مع
 نیم ےس داس بتمکم امت دم وجوب ےس کم اھ ےک ن ھر وا ےس رانا

 هم ترس له سرب یا
 ۔ںہ تک کر دح ھے ندرگ نم رک دے انت طط ج ےس یف ار لا

 مرا هپ یکم هک بس و قع ہب تیفقر وا ۔ب تیفقردا ہتیضق
 طی ناادم حس تار دف تنم یس ن؛رکے سر بلطم ںی سم

 تک ی توقع تنی نو ی .ایک اور وکیلی تروح غ ےک
 اصن هه رک ل دصتی کت آن ؤلود لج اروا عی تیر ید لج ی

 مسا خش تسارانا هس
 ڪڪ ج  چےےس۔۔ےےتئئعووچ



 د ک 7 اھ

 کا ےہ ر تمام ںیہ إد لرب ےک تند یہ ییا ع رف جی کیا ت رہن تالعام کک
 بم نا. لر ںی نا صته سرد بک له داغ لسمو گس قم س١ عر

 تره یر بس لی ها وک اکہ پس طر ی دواک یک چند کے تود
 باور 2 هک سیر که سپس ان لر سم ترے ہدراشا یم 2 ںیم یاسا وسار

 کت ات یک تو کن ا فط کی اردت نرد یب ۷ ات نوت طا هنر
 بل ادا سا کد عج ۷ تامل سا

 رکے یں یم لینا س ا ان. یہ کن ید صت یک ا
 رکج سیب ےن رک وم « یو هنگ حرکت ارو گر حد ی

 ۱۸۰۱۱۷ تی۵ با سم ۔ںرہپ ا ٢ےن کا رپ

 اه سیف سد ںی ےک ستار ید ١ں ےئپ ےل: ںای

 کن ود ٠ ےٴیٹرسرا تاب لکا روا ےس ور روا تیم ٠کی تارا رکے ول و

 کے ب یب یکے سہو د دا وب فرط ےہ ےک شدرد تی ٢ز ی یتا ںی کا

 یل یز ہیک نزف یہ ت ۔ چ قزز اب تبہ ںیم ںوٹدد - اپ یخو درو تیب اپ درت ےک لسو
 نو ترے ےک یا ےس ود ۔ اہ تست در اسرار فرظاکت کر ھی ےک
 نرو بس ہرا سم سا ےب تگ إل رن ا ار یک ر کر ر اا ندر ن مص انلْعدا

 ےرکس یم ناکمرد ۱ یک تر غ | هک السا یر هلچچب ےس ارت | بار هم ےس

 تا! داس کت اذ سرو نام در دا غزاب ایپ کم السا کب انکس جسے ےک تشک
 رز هیچ هی یاس رعد ایر لاری نر د) من آرت هد ےس گورو اب الوو

 ںیم سا ےہ ایکر رند نرم نیلا کر ر کر روتی ب ےیل ےچساہکر دوا تسگر: تیا لرم
 شل يا نر ییمز ےک ن ورد لک ہو سا ےک آر کے چکر جا لوسہ دگر وا نر کے یہ ہراشا
 او ےن چپ ےس زرو صحرا پد سیب ےہ اپ نب کل یگ اپ تا کرد لوس امت
 لګ لد ےک ےآت رہ ردا بات د | اد عب سس 077ر بلا متد

 "۱ ۔ یارف ےل ادخ ےس سرک ترطحر کے تمل ت اراز پانچ یک سک
 بزم سا ملارد کن وب ین ارکان

 ۔ اگے کےس نر بس ہد اگ رخ سا یم ھچک دا اگ ولاڈ
 سس اسم



 را نمایم

 ۱ سيم له

 هم هان پا هیچ سد لرد دی ہد نک
 ی ےس رکے م سم را بس ردا ۷ایک رپ بس ںی کھ گی

 - ۲٩ ۰۱۳ را که سالد دا یا

 ردا؛ںوہ تاب نر« نر نیاید با کا٠ تیاپ رز د زا
 ترتد رخ وا ےس کت اپ ےب تر س نیک درز با یر ۔ لوپ نیلادط تر
 - اما ناص ب ےس ناز یک ساید رپ مه

 _ یه مکیع تش۱,مکید لک تکا مولا

 ر ےہ ےک ورک ہا یف تک ہو نپل الت
 /ل رب ےگ تاغرصلردا سانا ےس ںولامضا اب .ےٗتب ز لخار یخ ی ابا نرد لار . ےک اف
 ےن پر یس یا لو هنوزم یدک ناسا بسا یا

 سورن کل و زن هه یک« کی خلیج له ےس آس یم دعب تپ یک
 ٹ یسک هل هل یکم وہ کس سر تر ۰ تل زر ارم ت یئ
 ی ین کردا اک

 ایکں سرا کا« هنسرکل هک گاو نم رد 1یک یکم یکے نانا

 ےک ہہو تارک زت نیت يطع ومو یاش ایر رب له تورم سل ناب دا

 1 ا روا کس نام تار که ہرامشا ف یی رز
 ۰ ےس اس ا ےہ ین پ تا ددا

 تره ساب ی رک دا ۰ سارا اگ ا گرام نانا وہ

 ےہ ےک ک٢ روکے رہ ےس ےنڑرک۔ اگے ار اہید اکے یک رس ساک
 ںاہ د تار ےر ےس تد١ 1

 ۔ ےس فکر ١ عن روا

 تند سم رح 5 1

 ےدارڑیھتر جلد سند م IE رپ
 مد در ترک ا لاک و

1 



 م >1 نارام

 اس 7
 بیک یی یکن
 کش کر کرو کل زان ےن رگ ےس پارک صز نلاطم ےس ار کن لاو لیا وا -]۸

 رت قو ےک لون وج اسیر ۔ ںی نسا کو یہ اک یخ ص ناطے نزم زا
 الی تد ےن ل وزن سارہ ردا ںی ا لش امیر اھت کا کن
 کیم فارم ےک سا ےہ ران ۳ لاتر: ںیم لار کر رکو کال نا ےک بطاخ

 يرلو متر 1 ےلرب ےس تالیواتل عر واوفل ای ےئاسکرکں ترک شب نا: نی لک
 اف ی یی دز کج ب ت ضطحت دن ترا سد قس دا لازا اشتم لق ارتب
 یی اڈے یس ترطح سم ےک عسل نم رفتن

 سپر بیک کس. گه سا ںی اریراس کیل ایمن ور هد بہ٣

 اب را و ۷ رب ناری ربا هل ےیل
 ۱ هی ںی نیم

 ٹاک فوطو لاوحا لہ کا مکے نر تر ےتیش رک لی ارے بلطم
 ال درب لر تاب ۱/ص ترول ےل رپ نس 7 سلور کر ہں وزات کک

 ھا نار طصتہ کے سا رام ایک س نا بارک ج ری بلم روا و: لی الا لا ہک

 لار بزرگ مر کل سیر ها ےک ترس یک کی ہیلع
 ہپ اتم ےک یل داع ںی عالطصا ي لاب نس ان ظفلردا ےس ٥ داش ٠ا شب یہ تو

 دهه نر ےس ںی تم سوشا نک ر یک ير اغ حسن کم

 هت اغيب دىب ن هللا دهه نوشعقنی نیزلا نیقتسافل
 یہی ئو عی ےس ےک نفری ندا هر سا

 لانے سام رکں یی تک تدلل درو × ےس ےس تاراطمص ےس ںڑرو نس ان نش
 تی بر کن ےک ار ید ور ۔ یت د توا ںیم ناز لر عب ےس نک
 لا۶ا ناروا ےس رہ ںیہ ل تسر ایک س ففعل ووہو ب ےس ےس وو لک رو 7

 ماسال خسران ا هل

 = س سے



 لمف تیک سن سطر کتی مدرسه
 لس سا مک می نی مر لات دز هی هلو بنا جس
 ۳ ےس ںیہ ےب ےس نانا ںی



 ا نہال

 نبود
 و رکا ع یھ

PL EDGE 
 ترک منکر نیک یک منا

 رز زر
 تم ی یو ی

 میتال و هل نا دی رکن و روف

 یی ناوهرلحاو ھا فا
 هم وورمو قو رو وو مس 9

 ضعب میت نا ہلا ںیریا عاف 27+2 كيا
 7 ےے ےہ تر 9م

 ۴ ا هٿ نوقف سالا ناڪ تا و مهپونذ

  ٹر <٠ 1 نسحا نمو نوغبب اَراماا
۱ 
 ج

 نایایراآ باک اب اچ فرطیر ات دا

 پلا روا رس بر نر راک



 شر نسل

 لن 07 دل زا ارم ن ساکن 1 ازل ناب

 ارگ بسا هیت عرب کر رد اوراس

 ےک رب ںیم مفرد یک باک
 ر اپ اچار درک ترام کردار 21

 کسی سا ےن ما نیک ام دان تناسب سر

 بارم چو ںیم ل سا ھچک کا سد

 ےک ےس ےل کب ۳ ٤ ال ۔ےئامز ںیم

 ور ےہ مرکب فرم کی ل رم

 کم فالح من ںی نکہ اے اب تقی کں نا نا ںی

 هد کم مي ا رو ےب
 یک وار کرین اک گول نا نادطم ےک سما ےس

 ور فر با یکن اردا درگ ورک ر



 ± 7 0 ص۷

 هنر یو بهتر اف ا یک یک
DADA,۶  

 دار نا رد کو کناره یی هدر

 ین وفا تیک م لر 7

 ات یک ںی پیش مک لا ول رگ ےہ
 لا یک ل راد نیو نام رد لو اید

۳۹ 

 و سا ول اد سرگرم
 م
 رن تاو

 لیوا ےس آر کس تارو و مه همت هکر تر يا
 نااس اک تلظاس ناد کن ا 7 اے قفرردا سے (ررواڈازص 2 ناک رکے

 هک و یکن رت نارد ےک ےب برر کیر یگ مدار لسا کا
Iiریا مایہ لب ےس تی سیا تر رک نم را کن اد ب  

 دارو | س ان رآ هجا رب سا لا تروا ت ںی یک هک درک

 مصر م رب نی هستی امر نا ید ےک نا یہ
 کرد بنا آے ہہ ہو ےب یا اا رپ گرو اد رب ود اهرم

 ےن ال اھت ۔ ےس ںی اد سما اب کم ها رک دا دور
 ہہ



 1 لش نرل
 کپ رکن رب تامل ا کک ین ںی سیا اپ وم
 4ِ ہے نام نا هو روا سد رگ نفر ا رن سا ممد ںیم بنک ا

 ر کا ےک آو یک مات ہد ےس ایڈ ۔ چیز ںی ےب ے ناو ٹر
 ناۃللرک ا تبا کلا کا کن ا درج جز دا ےس لو یک ےنرہہ یشئراھ روا یگ ےس نا

 صا ےک نا ارل ےک البلس ۶ ترس( رے ریز هکتار دال ل
 و 71 ںیم تایر رور ےک ےک

 ےہ تارا

 دار رک یاب طیب ےس ےنرم نا ےنادغدرم یر گہ ےہ گرم 7
 ہو ےس راہ ےن اراف را رب عرطر لا کیر دا سواد اب a ا

 ۔کوب تیر سٹہ ںی |
 (۲ ۰ ۷۳ افسر

 ما اتم ین ےس تیغ ما یاد ردا ست ارتکاب معمر
 - تاون کل اد یل

 ےس لب
 لری نمود درک سد ےس پا ےگ سیم

 ٠ )9 ۱ عار ۔ اے اسے اہک کپ

 6 :f 6ک ما اد رک راک کد ا

 ۔ ےہ سیٹ یک کر رو یگ

 TTD ای لب ود رکے رکنا | سس هست ب لو نا فرم ن

 هر هه هما چ یر بس اه( اخه ا
 ںیہ گہ تیم اھ رھ درک کر ی ےک اب لف ےس دہ یک ںی تیا
 حس ہہ ےس ےس ف روی رار کت ملنافحے ےہ سا ےس یر

 "کک 77 کے یراآ ب اک ماس ےک ایس فر برات ےن پروا ۹
 سل نا. کس ناب ميكنم نر نورد و درج مے ٹن

 دہ ےک نم ہر یکے ےس باب بکا رک ات ھر ابقعد ےک نشر نر دا نند 12
 سس سس سم



 منا نصب
 سس و توس و سس

 ۱ و
 لر نانسی لر نیو را هست راں ی سب
 از لک ن ر تا آر او رخ روض ےس نرو رکن ١ ںی لامر بص ےک ن بطاط
 هل تاوان لب سا اھت مہک را هک تو سا رصد ےک

 کف اسراراچ دان رکے را ا ار دا ےک مرا یک ٹپ درس کن رق ںیہ تیس
 ۔ ےس ےس بنام یا کل لا

 کالب ےہشو برا ید ساب بالن ار ن لوزن ل د
 ۔ ےہلاو ےہ ٹن رو لمن لو تنش

 هل یه کس سن نع ےس یاد ےئنرکن دیں وان شود ایم
 لا ںی تیا بمب تارا تار یو

 به رک دت یکں دب نک رم اس پنج تسر ےک اب ت
 رب لیک درود قہ کے اف ہراشر ب ےس سز ۔ ےس رکن اد یک لان اف کو اف

 گہ بس کب سیہ ر لزا ےس فر اعتر لا ںیہ زنا ز قر ںزااہز فت
 لک اوکپ تک1 * ےب صر دام رماکن ایم تیرہ ےس فنصماکن یس کیں یم ب نکی م کیک
 )بسر احراز ےس مز ےس نا رومی کرو ست
 اے ززم نل سس یل ےہ روف نہ فل ےہ ےک ک1 ج تارا

 هرم ںیہن فلافم کرد بب یب انکی کے ی ین ینا فرص تت رب ںی
 ب کاب سہ کے سے ہو روا سرک رٹ ےس سا تمل مما ہکب سم قدصم ںیہنن یلاو ےنرک

 ا ۷تراخ ١ ارگ تا نیت ےک کم لر سمینار تب ناف رگ اپ

 اب ن اےس یس اک پس ےی بلع کے کک سیر پ ب اار کن زر ۔ ںی ےک تی امر وارد :

 ےہ ناروگنرب نا ود چ ایک وعر رن) نا ںی چیک مد ںیم ںیانکی اس پر کت امت
 یر کن ا ہو اکے کس اپ ےس وپ عنایت ل رکن کرب تامی لکن ا بارک تنگ یا

 نارام هل ما نس تسد هم
 رورو و که ےن گے ےس اے یہ ےس بہہ ےہ ےہ سے ےہ سج ے ےس



 ہ۸ا لار ٹام

 ےہ آ رر قصت کس ا ےس نت ےس رر ا ن م۳ ۷ ادر منا ےک رب کن رک یلص لا

 یر انے کر ا ا ںو کئ ا کس یم خم سا بسا ناد

 1 اخم» چس نااطم ےک ن آر سی نا ھ2 ےس کم با اکر پے ل ےس تر 227 ر

 , اسیر وت و سال
 ا ےس رر اال N ر نار ے ےل ے تام ود نا نگر دا قدم

 نار کی ےرسدد ۱س عج یہ سا دوا ےس اردن ےک سا نیش ام  ےسناس نرباتل رک

 رکا ی ےک تانر تو تار ایمی ١ شک کس ن اکرول ںیہ اکیا
 قد e) تفرح مد قلا یار رتب جے کک ا رو2 ےا کے م۴

 )را ۷ں ول سر بس ٠ی کود زور کا ترکی کس وید بس ےکادخ ےس سا يه اند نر."
 رم او جوش حا سار کام ےک کت ارز زود ڈ رک 1

2 
 ی سازد فر تکل ن ا حط ارد کد تاک وخز اس راک دق کک

 فر کت بر دن تر ین ید تنم سلطه دار کس:
“u. 

 تک پے

 حر

 ی مری کا کپ تار ۔ےض قی تو یک ھا
 لک سم ی هرز: یاد لی د تارت سپ لرد کنار ج طلف تارک

 ںیبنی نآرق ۔درکر وع یک یا کن مک س رز یگ رپ ںولاو ےنسا نا ہر
 لب در لنک لر کر سرم اض وو ھ1 2 نال ۸ ل شر یس یس کرک مک

 کر ےیل ےک ےہ کر بود اک و نمی هل بکر کس بم تقی .ےس ا :
 ی ین نوا رم تا ل کی سر لام ماں یہ سے ار ر ٢ الت

 ترکہ رر کہ تر و تر نپا بج آر وار اکو ادنی کی لو ےنکل کرب تالدص

 ار یخ اف ات ا باک نان کن وص بات ی کت لو يک
 سیٹ مان اکی ین ت رح وط وم ےن رکے ہا رئاطم و ..فالغ رکن ج

 مش ت ایات ع لکا تارت یک ں یخ کیک یف ی م ترحب
 نے ارپ ےک“ ایپ لرد تار دیش دون سک یس بیک کی یر لک
 ۔ںرہ ار ظا تاریک ابتداي سم ول



 ۳ را ن سا لس

 تارت ر ا ت قادس یب دایک رب لزا سر یک کک ںی نک اد نیمو کں فاس تاغ نر
 لونشر حد ۔ ےس یت ہراھنا اکر ېی نر رکی درد چاپ قرار ںی
 -7 1 روکے ای ناو رم لی ساردا باطن یا ریو یت “روا تاررگ تراش سج

 کرارا لرے یہ ےک ایہ فک ے یہ ےک اتر رر ان کل اسی نج نا فرم

 رود ا اے بسروا رپ دز اف لات ۰ ۳ ن لام ی ٠٠ے ردو توام ب

 روا پس میت اهن ازت و 7 او ےس )0۳ 7 کروا ابا هرز ا مش

 باک رگ چتر. نخ نا کس ترش امیر
 دع ایمر ںک “کپ ںی کر رر رو ط هک ےس تو کروا تال 7ر ےنارا رو | تار

 تب سیم بلا شرب ہو ےس یقاب ددا مرسی ی ارزی یو هک
 لیے تایر کل وکر دا یک لر رے ق اروا خر ناری ؛ یل کامن کل مل ج تالرقت

 ے تر 2 رر رپ اک اکہ ورش یم ےن ایس تل ویو ںیم يه لا تار

 اہے ا لام یب اں رب کن ا ایر مک نس حسص س تشورز ۔یدرکبتف | ته

 تل لار اہ سا ۔اھم بس نر اب بالر آر وا یاد خفن رل ا ےس لاتر کک

 الاقدصم ناب باک لیلا الز هرب رد بیم تم کن تنی آيت سو ۷۴

 ۔نوظفاھ یل انا و کز ا الز نخ انا رکارپ ہزعد روا ےیلع انی د بالا نم ہیدپ ئی
 ربزع ب کٹا و کک اض ہار یھب یم کل ا یسک یم حسن کک کن العا یکے دا

 یر ےہ نعل یک ا رع رک ایکس ا ہضلطخ نم الد دیدی نیب نم لطابلا ےتابال
 27 اے ل سس هه اس ےس س اٹ لی 2 کے ڑاھب روز ےک الد ۓلرک

 ےس فط ع د تشضدرو اے کت راپور ذا د نج هیت

 یراڑم ہی مال اتم
 هک روا و رگ لب ااطم ےک ڈا درللز اے سا نایمرد ےک نا مٹا -

 را یم دوم ۔و ک2 یمدریپ یکل شہ اونا کس هک سا چی ا
 تلخ کت رضحم ۔ ےھج لار رت مر دا ۔اھعرومشمے رب ےن ا یم نج یر کر عم

 ےہ © ۴

 راہ وو وف ککے یہ مولعمر کپ آر اھکي می روا کت ساخر یک ازت ل ساروا اوبر اح ںی
A 



 4 2 ناسا

 سرا ابر نال گیر او تک نصف پر چرا دریغ
 ال ۳ راس یت 7 سر نر اک .ےک ںیلرکل مالس دری رم ےس ےل ان

 کم شک: سک زا تالا رپ یک ا ۔ایاڑ رٹ: تاص سید رپ کت اش لاردا

 گپ ےس تطاس کمک و سب لیس رس
 ری لات اک لا تارا رسک اد سبکی رساله سي بسط + هچ لای ع-تسا

 لرو روا نم ضرر فرخ زم ےس س١..درکراصیف نام ےک | نی سل چه

 نهم گلف ررر تاب نج تب دک یورپ یکت ادب تا
 ا یل وم تارت ب اتے هاو پس ن رکے ستی ناف ےس بارکد ی چک

 ےک روا ےس کا هر و سرود رے تات قم ید کیش سم رانا

 ہن نکی رکی کج ا یی نرو ید با سن. تل کن زد کب
 رپ ںیم ھم یب ےل تاب رھپ لا ےگ ہر ۳ نبر یب ےیل ےک السر ءو رکے کر

 ہنر یوم رگ ابن ۷ا دس دام ایح یس وم ناھ ںی تار اکر السا یب اچ
 دح سا رک سم تا اشر ری یر هاچ رکا ےک ا مکن ارب
 رم تی جم با مرد رکا تحاضددبب ےس سے ہا ررک و کک
 لس کن اروا ےب راکلر پالا می هر سا گا ایڈ! ےرکودرک

 یاد کی رب کن رس ںیم یل یم ےس نرخ بجح اکی در پ کل کل
 لیں رنو بچ دا ؟ ےس السر فهیم نا امر ھم ےس ت وزرا

 چه وب عن ںیم کن رد ریپ کن ا روا بکس میری کن رک لاک
 یم لر ےس سرکہ وا ما ےک کک ۔نژب ےک ی ہنی مت اھ و رو هر

 ترا گی رپ یک باو ضد ناار ےس رب ےب نوروز نرگس نا
 هکر اور بک( ر کر یف است اح رم سران رکن ارت نافع ےن ر ردا سال هش
 Fa ك تاماعم نلاطم سلف او تابرفر کٹ ہہ ےس ناس م تالا
 ےہ ھر سم یلص بیک ک نت یم د ےک سا .٠ ےہ امکع دیدپ یک شہ اوج اوربا ایا

 ما نش انا



 1 1 نال

 بار ترول حس بابا لب هل گه صبر
 امار یک رکو کن ادد مرآ انہ وانشم رک کل لیکر کر ےس اے طلحن یز انرکتف مح

 ۔ ےہ ں یر ر عی کر ید لگ یارک رد ہک, موا کر برب ج نیک

 مزہ کت لخاد لعاب تیبںیم نادوب ےک فو قم قم بسر کواس رخ
 دا ےہ لامتہ اک بر صت کل نب ترک دت کرکے یہ ییب لعاعاک ٹو ےس سس1 با.
 ےہ رم ہار تارک ےس ےک لعاب جم یل سز ۔ ےس لام: ام بینک کق رکو ےیل برک
 زلف نور سا ار مرد هایم ترور کد شه بادر ریز
 کک ت د ہر پے بسر تاک برکت تد یارک کپ تام یب وہ
 لب نان کاپ قند ام 0 ت اسب ارے کپ م الی سد اھ لر

 ترور تال بجروا لرد تمجاع 7 ۱ تنش رب رپ تک نیا ترور

 نیس چپس ںیہ اه ےس تام اپ تال امہت او سکت رم کے رل
 تارساتیبرثرب ل ںی یز ال ارب تیر کت فارس سس ار تماما ید

 ںی نیواک ن اوا بد ب ج پس لاین دا هیس إال ص ےس اھ یر در ان ین
 یک ت ورک ارسلا ہیلع یر وکں رور سجے ہس اچار یف یہ ےک ت نسی ب اکل گر پ ن ارت
 ۔ ےس نعم ےےبرککت اررفں یم سے یردرٰط انرکل ری تقارص

 ۰۰ مم

 ۱ ۲ تم ان تیابیک
 اار پرچ رله يا سیم تیز رک اد دسر تری

 بتا لر هنر راز سکه سه رو چت تا شک
 زز رم یکی کپ کس کٹ کہ لس یری پکا ےس الس له رپ
 ر۷ت آکے ںایخ فاص ےس سس چرب وب ناشر لت ایکن و تر ہکس
 ۳۸ پاتا 7 2 هم هل بزر اک: ےس ےل ر ب شم اخر وا یکن ا پہ کوہ ےک س ادا

 ےس ےک یک“ یک نم مردم تیاخرب تمعکن اش یب یا یہ دوا بنتی کت ماما
 وصف وے تصخ اش یکم اد او صلی لع کت ای یک ضس سا کول ںیم وہ لا
 نر تگ بن لو سرعت تب یک وا ںی ماب تیا دد ی ےک
 ت کت کھ یو



 2 نرل

 ے بلم کت یر“ اردا چت چاک از اک پرنس ا ود ےس اج ایک
 ناار غال رپ ےک برس ین پہر داص ےس نا تیتر تلا رکے چہ
 لکو ار تسلط کد امتاد تارا لرب ل وجب تر یک مان روا تر سیر ضا 7

 ےیل نرم حالف رک بک یلر کل یک جب نررکی نور یاب یل رکر یت ارکل وٹطمد حوج یک
 1 ا اکر جب روا مد ا ترس سن ل ےک ت علت اعقاو ےک حس ارگ ہہ

 نم گلداجاعغعر ھٹوحا عبّ و معا ےک کرت تسر ا ؛ںیراش تانا ےک

 گردد طی اردا گانا لزا بضم نع گل شنل نامه رها ررإ نحمل ا

 خنک سل سا تورم ںیم نیک بنا رک یہ ےن بلطم ۷تا
 نارصنالب ںیم سب یل اف زکام سير دار 7207 یت ےس ی زاس نک دا یدک لک

 رس لرز نام لکت اان رر ہں م عف یا ا ےس ار ایپ تر“ اتا ےس تان اوج مس

 را صبا بس ےن ا پرا یکی کچ ناس ےکرروضحتت روععب یف ب ددا لاک کے

 برن رج رک جان »کم ماسال ها هد هک اهر نایب بسر و
 لام ےک مری یھب نان ریس رب حس تسمه رب حقی صعود ا بر
 م تری کت عضب ناشر ایت یتا یب ںیم ےب کل ریت ارت یک کا که یک
 7 کر و میم لنا ضر لار 12 02 Jı ازم کار خس جی هام 4

 و بس م ےن ناخ کپ ارج ےک کا لا تي رک رود کرک
 اکر کر کب رز ور کے ناف نا یب هم تب لز رت تر قلا
 کہ وھی کر نفتی ب بت ات ارت زنگ
 هل سپ نیل اصب ےک ترک ن ا

 ت نام ة7
 “دم یل دره نم جام یر وا عم کیا ےن مہ سل ےک و کپ ےس ںیم 2

 ید وہاب رد ایہ اکر زادہ ناباطم ےس اوہ او ل ارتا ےک ا راکر وتسرد نیک اک مع

 مد ا ع سافا ۰



 کر ترا ی ب ت ام 4 سی فهم دا ید لر عوامل سرد ایم مات

 ل اونا ےک نار کت مار ےس طا ےک رر و تایی ری سو ےہ قرصم ےک ےہ ود

 نال یر یک ا ںی تیں ا ںی ید تایر د مکر صا فوم هر ارم صفرو
 ا اھ یخ پر مال می اف پس جم شیرمع سي دام جگر ھو راشا فط یک

 یا س بس لوصا همی بلطم لس نر فّ نکا دار کلا باب اکی چھ
 اف گر د۱ لباقں ام روا عرش لع ان :KI کر ردد | سفال رز ردا
 تیبات کن طن فال کی واعس عئورش ہکے فل ا ہرا | فیطل تیا سا تب
 راک اردو لبس ےس اچن ہر یر فالخا رم ضا اوم رو ےس یر رادو اروا

 “ھر ےس یکز) مع اک ارد ١ تاذ یب سی چپر کا
 هر لوس تسریع و ےک ں ربط اردا ےس ین ایپ فام لرد

 ل سان اودا چ تد ید تام یر کال کاو تار زر کسب لاوس

 لرد تار سارہ ں تر اسیر ےس ںویکت اخ نم ماکو رر سوکھے قد صمم اک

 لا لر انا فقط عد ے ترشا د ن د نل اتر وا ھر یکم او لاع ںی
 َ ے تال”

 تار یلوشریم ےس 2 ۷ند کا سا اس چرت یی نت

 ےیل یاں ر چ اراومپ یاب اک نفی .یر اما یل وک ںو ب یر ا یر ب کلکو لع
 کر لات خب تکه حر بیت فر کسر تکان بک
 هند یی سم اسکی ور ها نیر صدر ران
 ہم روا دلعر رک کس ناز ناز بم همه PETES ےس ل

 لد ردا لاک 6 ( ردا ہار ہو هاو ریپ فالح ال رک سیم لا فاش هک

 “کدر لایک کی اے دیئے
۱ 

 له لا ںیم لوسا لص ےک ب ہر یب ؟ ےس ایک لم کروا تقی
 چرا قال اء ین: قوت ندا عب صلاخ یکادغ ؛ تن یکایب ١ رماکت اص ےک سر دحر

 مدص جت دا هل



 0 نارام

 1تا روح پس اف ب لرصد این هد م زره نزد

 لی ور سر مختار تک نا
 . لک

 لرمصت کر مت تد مکا تاید ساکن د
 پت لہر ب ےس بد ےک ت ایمر مد لا کبد عزم لو ےل ادارہ
 ےل اعرب فاتح ازم یخ تداخل بسر ہلا تراب ضم
 لام عی سا ٠ے ہ یک قم ےن بہر تمک ا رک یسک تدابک “پسر ںیہ بہ رم

 2 رپ ےل طر دا ےک ےک ر اینا ےک ا رک ھا بصل ف ہا ماھر ارنا

 تگ وت ےس ےئ اپ لام ےک یہ دبت و عالم ارگاں یہ ےنام اےک ں ویب فعاخ قی رد ا لل
 ۱ - ار رخال ات ارور دب لب اکا ےس تف اط یب 2 لال ارب نیب رب

 کز ار یاد ل زا یاہو کردار ےس ترور یک ارو اف ایام یک ای
 یاسر دا سیر کفن شیپ رصد بر ترک رپ لم ید لبا

 بام ےک اب تاچ ا نلاطم ےست الاع ےک اہ دا کر زن لب

 - ادا ترک ا١د لر لا
 را جلن دا رن یکه یم ےک تک اکر ےک ایکایکن نیا یک یم تی ا

 هان ها سیب تارا بس رتن ید ہکنریکاید نیو تکی لب سد
 ایت یر ورم ۔ ےن ےتکسرہ ہنس لاک یل ےک بس جار روا عر بلا اعر ںی ن
 فرخ ار رر یک ای ۱ ازهل لر تل نام ت)ف لاتا لس اگر داد مک

 ۔ ےس فالخ) ام روٹ ضحےے بس ییتم فلا کل سصا
 سس سرای ےک یر اواور ےب الا عرق اس و ناس ےیل اڑ ۷ت

 ّ ےہ ےیل ےکر اظ کیر تم کار

 لر نانسی کس عرش درک بوم سلام
 روا ۔ ےس اکر رع جرایم شا ا ےب ےک ربع سیم مکے پا اف .لاسع

 راک ےس ورب رک اف ےس ناد دک بلاتر دا ناو را هد ات یم لے ر ام ےس جار دا
 ترم ااو کہے ہیر ت کک تد اہک طه ای کر نه بیر کا

 ھ۹



 ا "ندا

 هرس ج اکل عب سرہ اظ ںی لوک اشک روا یف ہور زامن ںیم بہاذ فلم
 ا رتل یب ےہہک ےک ا دتر لا یل ےس ھوا سوار داد پل

 ۔ ںی ےئہرب لاعلصا  افاا ےس ار ار ںی تیا تی ہر کک ااش

 م

 ل رر | نر تدمو

 لب مرا ایک ملت ک یر وتردصد کا گا نام رک شاد ھم تب یس سا
 یاں اک کارو | ےک ںی ررر یدو ایر فر ت ےس ہو ےس نت اک ام ےس ید یم

 رک ہو نیل ایک شپ ےن این ماو بیس ید یب یانو لسا نیل پس ںی فاش رک مم
 2 لرے سرکل ذا ند کا بر بد یک تمتد بیا ںی اک نا
 ترن لکن ر ‹تطاطر اب یخ حس نو ےہ السا کی ارد ے 1 ر رع ررر لس

iابر نرلس ےل ےن باس بہار ماما ےن اروا رف تمبر کم  

 برد سم السا( ر کک یل ید ی ہور ت یکی د ےس ںور ن ميس لل

 - ها فر سلیم لا لوس یر واسم یر
 - ںی هلک بہ ا ےس اسے س ںی کک کن تس هدرکشچ ناز :

 تر میر یاس اکو عاطف یت رخ بس حبس | لپ شنا گرف یس
 اف رک اوا تدعو رک لام ید تدعد نر نل ے نااہتدعد سض نی

 ںامی یورپ کل وشر ددا ںی ھی ن عدس کلر 2 دز ےن فتا رک

 / الس ارک گر اص در 7 و می تل ی صفات 1 لاس طس ۷ ك٢ ار هی ررر
 ماس۱ کک یھب تیل ت روح کروا ۳۶ بلب حام درت د رک کے لز ترکر کے ا

 لبد تارت کر ترعهس ناب سلم سس ےل حط کرک راس 0

 9 س ترم ےس یم ورلد رمی اصل یک

 طه پاپ ی ایکس عن ازم نگار لمس
 را کن ادا یکی درآں ول ےس ب۶ ےل ںی ر ترد کاک ےال

 ۔ یار رار یر رزم ےس ےک ہلا اہک اورا یردزه يايد

 ال اقدصم انلز ام اونم باککاوتو نزل اهن راب

۳۲ 



 اپ و ھر

 زا لار رام

 زوا - ییہ ےہ سان ید بار ےل

 ۔ ےب ساپ ےنامکر ےہ یب قااطم نیم ےک اکرم رس
 ںیم لوک ئالص ا ےن ںومنتےس ںیم نارکپ ید "مس" ارا هس نری رمد

 مسار سا ها رپ تایم نصب کی نو ورا بم کل نوظفل تام, ای

 نا سنا کیت برف اي اجر اک ںیم ہر ت مرک
 رک اب ےہ د ایچ مو کای ترم ەد تگ یر۷ ان وز اھتز ری لیس مس

 اک لاک مل یر ٹا رار رضحے س ےک ا ب آکر 8 ارگ وله سس دال ها

 راک سا ےک ب اکل ا کردا از نا : ےس مز ب کر ار زدہ وال وسر

 ۔ چ ایکں ی ں وظف نا ورعب انہ ارپ سرچ دا "رام لسا
 و انیلع یلزخر ا نمود اولاق یش لز ام اونسآ مسھن لیقاذا د

 دار واب 0

 جار از سو کیش. مت سرخ تل هتک و ںی با ےک الم ترک

 اکرکے ہی وہاب کس ادخ بم سکس دان ل ےن ےک ن اوا ترصد
 کرے لب ےب اک روا سرو نم ۔ ےس سو یارک دری یک اردا انک ن ایا ب ی ا
 رسا بت پنل هد رک
 کام ہد کی ب امد چی دورت لف رہ روط تاس ےل چک یکدم
 رکن بلد ته س ۱ سفارش سرو 9 نیک

 تخ٤ بس ےک بسر دا وب نا لاو هنر بان ها

 رو فا کبیر صف بی ےن نآرقں اکی ںیم یلدونں است اند حالف یک
 ھی ۳97 انا ے ارب عدرش ےس تاریکی رت حر کب ےہ ایک

 یر شو ےن رے رت
 سفر تن با کای نخ رسول زیر ےک
 .کدولپ لب کا اجامنس و مع مکتم انلمج لک ےس کب طافر کس کوک ہو دعب کیک

 تن سو کتا ےس ںیم کس بس ب عین
 ی م تم. یک ام کت مث ینہ ا ںیہ دود هی تر تر قاین روز
 ل ۰۰۰.



 ک کا نراس
 ازم ید تا ست یب کر کس ای وا رو | لاک یرمتیل رش کی رے ےہ سو رگ ب لک ۳٣ ا : :

 تم بن لب تیر لی لک تنرطع سم هوس ری مه
 زیپ سا ام رو تولد رک سه برم وری ب س
 ۔ ےسر ال تیغ اض یاس لی ید سا
 ےہ تک اتم تونا ےہ ہے جغۓ سا

 گرو ال ابا سس نا تم | کا کب س مار ۲

 ی نظم ت بلا اف رتن رک عیب دم ؟ ہں یم سا چدنی ین
 کروا ےہ رک ربت تبق عروب رکے بارو رک تم هستی ناب تسرو
 هی امریکا نور سس صبر حل ماظرادانر

 ریپ کا هه زا امان کسب عرش کات نم بهش اب رک چی بل
 لاس نیر یا تلخ فلات تاب قره نا ایوان تم ب یرکب س
 4 EDS 724 ی تصور ب2 اس ےک نوزفس ی سود دا اچ 1

 ےب کت تروا ندد یں اردا ید لا کررہا ا اپ ابل شاز اں رار تسلط

 د “ںی خب بکر ر ںی ےن ایرکت شک تیت رتن ا ںی درد اں
 کرکے اکا ےک یلرکل وہ رو | ےل نایب رے ہد یک ںیم ترور کرک 7

 و رها و. رک کر خر مرگ ام
 هومن بهت ید صرع ترفند اس ز اک ےس یر یگ
 ارکان بصر ا درر نا اعرب تم هم درب نور لب 2 فط کارن

 م دزد ناد تسع فرط کاخ ںی رعب بک رکا لیہ ےس رکد روک یاو کز رپ ہد ےس
 الشب تار ےن اھت ا هل ۱م یر غاز ره در 7

 ۔اھکر
 الف صف بیم کرن یب ےس ںیم مل سرک ےہایا اب مما بلطم اک یآ

 نازل ھم وس شام هل



 در نا 7 ام

 4 ںیم مانا ھزرف درج دا ےکے وہ لق ننشر کرنل و صا ںی سہ چ بسا یاب لم ارل صا
 یاب سز جد شرم سس مات گران هل سوی ترم تاج

 دهم سر سا ساتن نا وپ تیری کا ب ایپ کل بس ادا تب
 توری فقاو - تقی راک ب گن رکعت کا کر ایکس
 لعاب 2تیر شا بکر رگ لا طرحی تیزر رک
 نا ۷ ا ےس ود یک سرب بی لرد بی تکامل تل پروا
 تتر ںی نرکردا- شش کش ایم ےس ےک تعا رب شد تفور هدر رب ناش یب 24

 تیٹیککب ہہم ابا کاک اردا ےک ن رفتم ال( تیار ان یک ل فان ےس
 یب ںی رسد ںیہن اکی یک نوا ض کک یک الخ ےک ںی ےس یس

 ى ےک انب کلا جام دا عر شم ےل ےس تیرہ ےنرڑلا ہک س ایا اج بل ھی و
 ےہ

 کل یخ ایک ادعا اطات ب۷ کک کیا ناک تد لمت یب ککوکب سرتاج درک
 ۱ ۳7 یک ره نرده ًنب بلاط اک ہن رکے کیر دا ےب رز کن اما ےس ں وف
 نا ےسابد تموہی کت یلرشردا راینخا؛ لیلا. ےہ مہر کیک ئالخ اکر اوطنو خیرا

 ےہ ررکز دن یکن ا ےہ اھمادرمئام ےس وتم نان رک سامر اک اھا ا عرار ہد ںیم
 ی عب یراهچ کرک واعر لک اپ نرکروا ےہ اکر ریما یش خم

 یگ
 یی رک اب تہی ب کرن انا عز مارا انہ اہادخر گار کے اھ سک ۱

 سرخ سک کے لاکا کک کک آہ یم رک ہک ای ہی ےس یس ہک
 هک بگيرد ار طه جک روي یر

 ہک ا تارک ب س ٠ںیم یدرمکل ترشی وب بس اهدا دم
 اش تام اک رش رکے ہار ا کوی رکن ال اد پر اهدا لک لا
 ایا سیہ ں لسکے ایل ےنیک سم زد ارآردا ےہارپ اندر سم تو ی 4 دار ر کا

 دوا ےہ رر کپ ےب کت احا یب ب لحفل ےک زا ےکرکب ام نآررکں ہلدی را

 ۔ نارتلانامرت ھک نار ہک ارا هل

 ر ر ےہ رس ر ےہ ي ہہ ےہ سش رس کس ےس سس ےہ ہے  پ ج



 ُ ۱ یم

 ےس رش ںی چسب اما از ں یسک ینا رکے ےس ےس ا فالح ا ب نایہرد ےہ ےس را

 بن رکے وہ طافم یکن رکے سیب ہعقاو مهسا اع تروس رک تسب اک
 ام ما اب تم ھا ل او تیل ف یاں اسفر لآب و الا ےل سام اپ اڑ تا
 رار یک( یب تسبیح یچ سی ی لو کن رنا مکے ر ی
 امت ؛ےترپ بیک الف اےنای داب رہ تامر یرکک کے لی رد
 رم روا سکس یم ترول ارا ےک رز اس گیتس زر روا ےہ ات شروطا

 تم کم ای ای نادم ئی اپ یب سہی ننافو تینرش رد رس روا
 رے ےن یر ید ںیہ تار اوفا کرہ عر رز ال ٹیآں ی تاثر 18 نارا سب

 عن ار اس ریه سواری عزا 1 رپ لھک نم اس ےس ہار حاعرپ رد رادع کک

 اند ی اوت الا نمبر کیک ےس یکے زید ازا ےس الیہ ٹلار ےس کر ارت ےس ےک اوما ور
 ۔ںیم یسر یک فل ں تیل ںیراوپ | فلک ےک زل اشارے ر ای اھ کرا سنا ۔ ےس رک

 ای نکال ید نیل هستن نیر ہر ی تیار وہں ییہ ےک ت یان ا
 از ےک ل اک شر بہا ہو یں ی ین ار جرد ا ےیل الت ی تیر
 یب سس سا ےس یم لخناد یم ہلعرم رخ اےک لاک عشر یگدمنز لانا رو باده نیت م

 تا در کا د ف یت س ار چیک توز یخ مس بت دف حر فی یی
 له داتا سرب سرانه ب ہزاور اکی عد ےہ ےس شہاب ےک رکن لاک ک
 ۔ ےہ یم ےس تطعار یکم لو ہیلی لس دلور کت یر

 ےک تیعالر ارا یتس ا یر امف ےس املاک تم ي لطم ےک دسیل ںیم تب 1

 گرو نح روپ ےس نربط انک یل طعم نما ابا رو هرکس اکر سم آن ام
 ےب ر ر تم نما ام سا -تس لا ع ترش کت یا هم یا نی رب بسر یکن زم
 مرورگر رگ ب بلطم ای روا ۔ دہر ےن ضا ےردپ ںیم سا گاہک مک
 کس نر تمیلکرد ۱ تیر ل ا رام کے نانی اوکت یر سا
 هاله ارت نا مان تیلور سا چک
 نم اس ہو سالام کب رش فرط یا ف لصف ر چاک ات اوال ا عر طی ا سینه
 ۔ ےہ اپام فقخراکاروا ےس فت نطق بس لری رود لعاب
 ی یجب



 2 7 ناسا

 ان ناب زا نو ی ترس که بی کش کلا قا
 ںیم نت کن ہم نام بس خا هد شر و تاب ید ی “ےہ ارب بلطئایک
 رک یک نر لانا کے ہایکایکئ الع ١ ںیم ظافلا فل ر ارب ریپ تاماقمددحتم پری
 گز ید رپ ید بنز رمز جرج و تی تل صاف
 یب بطم ایس: الخ نا مکا کودبیل ایمل او توسل ا قلخ ےس ناک طب کب
 ےس مز کلب اد نما یک روی رکن ںی یہ صادر ضان وکی کرکے
 ودر نخ کیک ہد ءاوخ یم ترطن ین اشد ںیم ےیہاھتم ےک تام اکی تا مات چای دا
 تک راد بن هر کیا کے سی لیول ود ای ہار سا گے ںی لوہا
 یارک سیتی ردد کہ اوم ےھت عی ےک زین یسا ےک ترطد لہو ےس کک
 هم ناتو دب ؛فرطی گادنرکں و انب اب انک۔ ےہ گرم کن اکا ویا یب ی کوک

 کار کے ن یتا ہد ن ا ایٹم ادھر کں رکا نج کام نم ر پل كے نر کب سض طظ افر
 ےس یکی کت رت کے ر با حنا ؛ء ایف دراد فا سیم تاف لل نرکے بلط اچ
 راز او تگرلک۔ےسو مگن اما انی روی ۰ ی

 نگه تی دفن ام سر تم بنا رپ نایب س تورو لب
 ےس تنا کرک نس ا ےہ ی ی سس نیا یه نا چی
 ۲ ارب ین نمو بمب سس رک سا هی لا رد ١" ں+ض نرکروا

 ےہ تیر روم عم پس
 قو رک یب فلک رشلا کرک کس یک ۳

 لت تہ اور اور درک تالا ےک غده تن عج نت نوک
 ایڈ یتر ںیم ین یک کل ولاد ےک د اراک لالا لو ء2 تو رخ نکا
 بسم ےیل ےک سا ےہ یر رک دپ تیر لا ں ایل اح اروا تالغا 71 تر را تاپ یک

 لک اف خال اگر یر شصت ارد تانمےسر لا مارا اپ کد

 هک. که ساب ار تبسم
 السا تاراثآ ےل



 تب نس مم

 روا ےہ از کں ویکی قل عا ےس تیرے دى لاددتروم بج کے بم
 ۱ رشت گز لیدر کلا 7ت قو سنبرکں یک رپ لام خطی ا ہو
 2سال عرتےس کپ مم و ا تافل عن کنم 27 مر

 رپ لو دو ارم رک لری رز طب سه سا تهمت لک
 نام ےسرکا دم در س af نیز ردا ید ثس بترو هل نزد اشنا تافل نار

 سد ار صف رخ ی کجای چپ جهرم سل رصف یا
 ۲ ھی گے اہ اس ےل رکو روپ باعا ےہ تتر مب

 راے بط ےہ رپ ےس لیا لیا ےب ےل ےک ےس تازلا وقتمافر اشر الص

 دار عاد تیر لم کو لا کیا ےک ساب س یہ د لام ترو
 یت سینے می رک ضر کف حب ےک اےس ےس کر ںیم , ۷ں ویکی

 لون بس فل کت خپ اکر اور یے کت اینپ ںیہن ھی ےک یش ا ۳یک
 سنین لر لب سيردت لاصارد| برف اما« ردف ی الغا سس اس ¥

 ےمسسے سردرد کیا س مم رب اهر و | لوب را انک کیم وز

 ترم مےں ارادت سا <جالار ںیہن صر س ہراا ارگ رر رکنی ها

 ۔ ر ےک رم دمی لک تب گل لاذ
 ںی ارت سل لہر ز ےس درآن روو کت وبس کے وت تاج سد سنت

 ےک ارو ےس ت ر ن 1 ِ ےس سم ي تر نیا سوکت سم

 : هکراثرا« ال

 اتابع نم انفطصا نذل باتا اروا ہش

 ےس یک ںورنب چپل ےک رک راو نااہلی ا یان ترا ےس کبر کچ
 ۔ جالب
 کپ كه بن هی هک مکس )رک اھ یھ نام عرف رپ نالس+ 1 بلطم

 ۷کتاب ۔ںییھ ار کےک رک مع یر رد لو ثداو لا باتو

۵ 

a 



 - ا نکل

 یم ہہ ےک سا سه کں یہ سانی لع رلدصش ںیم نر کلک جے م لاک بصر
 ۔ ےگ ںوہ نام ےک تن یم اے ناپ کت شارو سا ہکے ہیڈ فاش

 تالاب حاس رھن ر رمت مهنم و هصعنل مسلاف میهن
 : ريا لعل اره گللاذللا نذإ ۱

 راس هيات دا بل کل تل رکن ور وج گول ہد ین اغ
 نایزازگں ہ نشہ ترک ا ین کیر کیک طه تر لپ سالی

 گر ہد تازا یاس روا بلتع کت اد پارک نیز نار ذوب کو ہو نے ود ایر تش
 یر سرم یر ےک ےناڑم ےسایند ےسا سب نام ہیک و١ یب ترکں ایئر دوا وچ
 شر ےس مد مع تہ ےتال کس تم ا للل ےہ ک۷ ت اا لسصارد یب ۔ں ہک

 لن ید شیپ لپ م ےہ کک درب سس انا ی پنج سیا
 مر هم تقسیم عبد نم اراک
 ید یکسال مصقم ]مک س تم رھپ تا وقف
 هما تا ما رپ ادا ا٣ت ماا کر پ تبا راک رغبت رب ! ناس تال

 مالک پلطم - تلاوت اخ اھچ ھم تھ و لک و« یک از ی ںیہ
 مر ھا یک بس لبه لانه چین تیک السا فیس

 هرو دکل ص ا هپ ںی ترور سن عرض ۷ل ادبسد فحبھ کے رر ےک یف رک
 واز ساب عر سا٠ چین کم مسز دا تنگ ننه هضم دا ے اج گرم پ
 ںی ا چیک رج س ینو ۔ ےس اہم ترور تیک عضو کج نما تیر کے
 یاو جرش یکم بارها سد جاوا تی شوکت ار ںیم ید
 ےس ےہر ود بی یب ےس نیت بقا تاپ کرب ہپ شمس کروا تن خم
 جرت ےس یل ناول رک انب ذ یب ںاہیم مہ گہ گے تاج ہر مانا تاب ۔ ےسا نصیب ےک

 ین رام گل رديف نم ےہ سی تم ات ات لار چک
 . لر نازل
 ۱ ناق امت ماس ںیم تاج

 تم ید ۔ےار ام ۷ تباص یم تما نپل اک ق نس دی رد ۱

04% 



 مشیر نیلا
 برط/ تقب سی سم ار کرض اف کت رپ يم ریل اراب سپم برغم ت ات رېن

 را تار لین مما بحداوإ ام ےہ ےک کرم اک تم نا ےک

 وب وس د کز لوا یا یم ےک الف یکن ای ی تی
 لب لی جنت حک تبار اغ کر صا ۔ ےس ار بہار کت ا ل
 هاب سر ا ازور مب ںی کز ید ۔ ےس تای تبا ےک

 ک لنز لر ےرصنروا؛ ےک ہو ۲ عاصر تل /ںیرصے راز اب نا ترم

 ( طا کد تم یم رک سس پا کمر - لو ستم ہد اد پ ےنرک اب قرگںر و یر

 اد من یر ںیم در یب تعقباسم یخ بام ایت تب سبز
 تم تین گه پکن ان دوا ےس و
 ےہ ل اھت ےس ےک ل ا نا ںیہ نر نز کت یخ ۔ےس ایک حر تم فعل ت تلا ن زات ا
 البار نیا بص اے تیم رب تم تمام سرب نود کونگ
 تم مر مش مدال سم تزول ایک ارد ا ےس اہ کت قبا نه تان که
 « ترغاو تاداس ۰ مالسو نما ےس تین ار تم سر اب عرش ۱۰ ےس ںکت ما رخ رک

 یر دایک | لاب رکی رتبو ایا۰ ےس تس اک ر رکا نې تروا تر ما

 - نام
 ۳م

 نر ٤ ار

 ادم ےک ما ےس ارا ےس افر چک رک ساو بل مر ۳

 کنت ا ںیم کچ ےس نان ار وا هور یوم گل رخ اون کنن ار دا ہور صفا

 2 سان ہار تاید حر ےس ا دب ےس اکل زا ےل ہں ہر ایپ زےس ہت ب ۲

 یک نل نکے سی کرو ا ںی تر ف اے لا رک نک کپ آے 171

 ےک نارد رو | تاب مسلم رکا تے ن نب نیر امن ے سود هد 7 رک

 گاز لپ ےس “ہلال اروا ےہ ب اک طعا كس ا کر الم ۔ ےساد رزق تم کرک کب

 مم اتیا ھل



۰- ۱ 
 زا رس نارام

 ےل نارد حنا هدر ماس رام 2ر ںی تکی رد نایک یہ ریتم

 ےک نا ہک سر اہ ہک را یورپ کن ارم کی ا وا نی رسم لطمه نرخ

 مه تب یر کلر ا کن دوا تی نم ےک رر اتے رتل ر عی کت اطعم
 سٗلاعں امی ۔یھت مو : بایماکس یب ناپ ےس رح کے نزن گپ, ادابم کے چہ ایش پک

 دن ار راربنسو ےس تیر ہدرکل زا ےس من ےس کل 2ظ ٹن ایا کہا کب ایں رر

 لر امن نام ا ںیہ کر غ نایب لکھ ب ب تام یر مدد چم تلاع کک
 ازت رد الت ترکی و آسا سپر از
 رم سا ل رک احا کی ده هک السا کیک نیلم رپ 1 لی اب ا
 مطب یورو سس کم لس ار گے کروا ےس ترشر یکے نرپ نام“ نیل رکں فملس ید
 رپ سا هفت لا هک نا نال هتک سبک
 تر له سد نه کار و تلاع کرس د ےن f ےک ا ددا ہر س تلاع یب

 سی ہر کن شرک ر سا یو تا اھت زم م ناس کد رم هم . گام
 اہ بالسر یب د ںیم گکن کو .ت سا اگن شر مس ریدر یر
 رکے یکے س نادا هه تندر کب

 یمالا ضفب ل رکییطنس
 - یی یدک

 لا هک ھبرلق نوت مل و مص اولاب اما اولاق نی ذلا نم ڈان اے نار کی ب نا

 ےن ےح السار یکن اکی لاردا ترب کری کچ طر اب ررر اک ت .اھت يک ورم
 رکه بتن شب هل نم بس تبار سهم هی و ورهروز ار ار ےک

 غارب نر کردا سیا د کروا کاک روز یب اکہ ارتہ و زےہ ید کریگا دا ےس ار و

 خارگ هل اب ںیاھمں نایت يا یکی سید تیک
 . یار فا

 نر 2 کی 4, رک 77 . ےک ل ادر تم یر تی سا

 - هلی نمد کر لس رگ کند پرش واچ هر بت ےس الناس نمدب پر ید رد روی سرم نو ا ک



 ترکی ےن لر نو 7
 گو یک انکے ا کہ ی هر راي يا ۵

 لرد تمام ید چک اف تین نر لاک پردو ددا دف رپ نا
 ها دردی ولادت مود و یں ایک شم یی رر ناک
 روتے رکے انب اواو ںیم نکل رہ د لوط ہدایرن ےس فارقاو ا عا ےس کوک ناا پروا
 22 نسنموب ترصحولو سالارثکا ام و شب هرم

 رس ی رک لا رگ ۔ ںیہ یہی لو ےرا پکے بلطم
 را کس لود تر هه رل ےل ےہ ارپ کر رر 7 هرکه وب هتسانب تر ی ادر

 نزا رندا لس ات ارج کل ےہ ی دلج ںی ادا کر کن رکن
 لر نیش ما ۶ ےس از کارکن ا ںیہ کہ انک ارل ب مہ نس ام رک نااطم
 ہد تگ انب رظٹنںپ روا تاعقاو رگ ںیہ یریض وت ایوررد اں کرو هرکه کر

 اکر کے وب 2 تسرد رو هست طب اش یر کس یدو رک تی تو یھب
 ےس نارق زکر اتقا بدلا صوص ال تذل مول ذو ۳ رکے یہ ہدرکے اکر اکہ کیب ےہ
 وار امن ی کچ اتل قابو یاس اکا اکرم ز اک باسسا صاخ اکر:
 71 نک کمر کسر ۔ںیہ ےل ارکن ینا وق مو ےس جد یک اسم ینہ ا١ تادام یل ںیم یکروہ میک
 درگ کس ارد چروک دذ نصدر کی نره سن ات قصه سازان
 هل دو درب بیر. هر هتش کد کس ۱ ںی یب کر ريز تر ترک
 رپ نالن الا ساز روک وے ےہ ے و ایر ےس نوٹ اے لا

 راک دز یم وا سل
 ےس یت اھ کیل یہ یل ںیم یک ںیم یش رک ورد ےس مہ یکے ساب یدرکت اسیر
 کی لد غاز هند

 ےہ ۰ ۱
 )ا 3 تایر هس



 شو سک

 لا ضیا نر 6

 نام ی تبدیل ت یر کا یه گر
 تیر تیم اغار کک ب نع 4 یس اسر نرکالاد سرکه سی تہب سرلا ےل ےس ل رلاد

 ےمدر ےس وم ارم خاک کم انک ان ہےک نا ںی تھک لاک یل ا
 درد پاد نوکر ب ےک ماہی یک ار امر یخ تاغ یا
 هل ںیم ےک نیا اب فر یکے سیا تیبا

 رکا نون اتم الم ا رکے دا ےہ ایک اتم ےس نراکی ادع زرت ٢ن زات ی اسا ںی تیا ا
 یئالسا گول ایک کے پ بساط را چی مگ ناتو لا
 رہ عیب ےہ نان السر دم ےس تی اج ۔ ںیم یشالست ےک نزا رب نادر ےس نان

 یاس .هنس تاک اب سبب ای ےس عار لاس نخ هم کن اخر نون اس
 هل سل ےک ار دا یس اتر مع کی کات ما پماد ےس ان کیک کرک جز نت

 ےس اظ رب اتم ےکریل' لزنرام نابز یکن رت پیر امت یلر امہ فلم ھم مالس ارب
 رور ہو .ےہ راگ ےک و رب لا لزا ا قل مالا ںی سجا ر اھم ےرود یک اردا تیب اہ الت و

 ۔ےہ 7 ۲ ںوہ ےک ےس رل رتا وہں بام ےسراکف ١ نارد ا ےہ تیا اجردد
 یس سا ےس لت نام کے ا تربت ی نرگس
 بزم یا ٣ نو اف الس ارب ےس نر ان ہد روا بیرم( الن 1 لرل و تب اب

 “ھچک یل سک لہ مالسا یم س یم ےلاقم ےک نانی الا ںاہی .رپ ربی لاتے ںی ٹالساردا
 شیدا رپ لک طی تسلیت نا ںی ےس رو الار لی
 رز پر لا هاله رپ شب ان ےک ایہ دن یم الم ا الف ا تمہ اج یب یش
 یی رپ اورہ کلب ےس لکو مکے ست رب او کے سکا ت كم اک س) ےس اگ
 ۳ تراکم

 هل هاب ها هان تیتر عضو نایب در نم نا

 ماس ن تدان هے
 ےہ شی رس سش رہ سجے ےہ ہہ ےہ ڈاک ہہ ےہ ہہ ےہ رہ ےس ہے ہے رس وو



 ا و پ7 م 1 نار لس
 هر قمه ل زنا يابد ضد نو

 ےہ چ نزاکت یاب اج درہ الغ ےن لا ےک وہ ےس ےس ارون ونار ےس ا
 رار رف اه شری دس ری جے امر 7 دبے لس 0

 ار فا نرل اف اسد رخ ایپ یاں یی تلت یہا یکے س ں ولر ان ا ۔ ںی ےک رب ںیم دمے
 اے كرو ےل ت ےس نوف دف هاتون هنر سر تیر کسر .اھت

 ها چرت تر تاپ نر فله
 هرگل زا کره مک نر لر

 تب ام از کس سم 0 او مار گرم ےس نرالا
 ںی ےیل یت رکن لا سا ںیم تاس س کپ یر اس رر اھتر سد اں ول او

 نر لپ تیر گمان ابا لاری بسا ےس انچ یک ر
 ےس کا کب کک کے اطرد ا تیا عم ؛ تیری ہ بہہ ام قم
 ر ولا یا ںم تن گرا ںیم اوٹ رد ) ہدالع ےہ اں کا دلا

 را راں اکر وچو کت طس کل وید ےس ادا برا یر ںی مہلک
 - هک بال اب ےہ اسا ہو ےس

 ام هزار. ںیم سد مدت س کروا لصیف ےہ تم اسی
 نری” ےس و ےک ےب ھم سم وو ad رکنا ارے 7 ےس رص رکے ںیم ےک ا ےک

 ےب نام یسکاکر ھو لامعا ےس نار ۱ تیار زکر پںم ےس ےس روال ےل ےس یک
 الاسد یل مم کم نم ئالسا نفاق ئالس ا فام رٹ تبرک ںیرکیدسمم پر
 2: 3 م۷

 هر اےک کر یا اما یکم رک ےڑزن ا هدر ران ر بسے لام ترک لک

 ل کر دوری 9 یاران ددر لی و تا را لوک ند ء الاو ےا اسب"

 رر رام ضرور مم نم بیر بیت ےن ںو رس ےک س ارم لسی سیکس
 7 ےہ

 ساکن ید ها ےس ں رش ی تا ےک سر صریح  مر 7 ےک

 امر انو4 صور ںی ےل وک بروا ےس ار ان 2 زر ست املای ار
 لنا سر اداینو فط ارآ ۔ےسہ سی 7 ات کیک الف ال اردا تسرد غم « رار

 سس اپ سس



 ا ےسروررار اراد هیتر وار السال ا تارو ا تی

 ےنا رد یھب یم ںرلاربا ےک تمر ککہ و اں ورارازام ن زاافآ( ں رتلار ؛نرارنم «لورازا نیا 4

 ے ےک هلو ددرپ رپ شود ۳ بمب سا یر دا ےک ںی 1 ےلرور گم لکل ااو را

 عات ادرک ل رمن کاک کرب بہر کی تاک یک ےل بی رک ےس تدق ی دلار
 نزلت مرر تنا زا ر میس تاب اروا اب لصد ںی ترابا ی رد ےن ےہ

 رم بت سره ام تر ا یکن ید نال علل فرم یہود رکے ہک
 ےن ا ی ےل ےک نر ادا سید رد لس اد کیس ب ن لع ےسارض ہل راد ناک لم

 ںیہن وت تا ارز سرا له کا ره گرا یب ےس مم تاساصت
 لس صور صو کوہ اک نرگس درس لود هر هک لا
 . لک رند یل یلا) ۔ ےہ ںیم بوطق یگ کس یم ںولد ےک نا هک سا کدام

 او ےہ سح٭موس×سس إلا
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 هه 1

 ےل ا سس و

 وصعب (ایلوایرصنلاوددلااو ںی اونم سیل اه
 یل لال مع نم وبا

 وا یسک رئیل یر من
۱ 
 را نیل لری ایده
 1 كی عم مروان یار فا نیز

 چ ںیرہخارج صاف ھا معا

 ںی ان نٹ ۱ گلد ار ناب

 رکن ای خراب شک سد
 را را اب ںی لب نا ۳7 تب یم ابا

 اد رب سر رک



 شرک نام

E Ieہر ٣ں ےس رود ٹر  

9 
 فان وب تف نک یر
 گر ی تو ساواک سه تار لک

 ار یار شر ام
 کرلے اصن گلد اکسل

 نیم اس شه هرکی تم
 دما هو رد تراک کس گن

 ر

 ۱ ۱ تم لس یار

 “دد کس ا اکے سر اس شل یب ےس ںیم رکی تیک رو طرف تا زود
 ہک 27 رد ی فور مزیت و سا کج اد گرد ) گ

۷4 



 من نصر

 هد سر هند رب اد هک اب یاب ۳

 ۔ ےگ يرگت شاد در ف لراس ا

 ۱ ۔اھت یکم رد
 یر - هل ورا باس ےک ں وااو نایب درب تو رب

 گز لار ل f ر7 نیر ےل ن السر دا ہے وہ راک ےےۓرر نو ےل

 ںیم تبع کار ےس ےل ھگاب تاذ زاہد ھو بحر لو مل
 7 . َ ےگ لر

 بم: رسا س اے لار گڑ ل ے کر تاند ۵۳ راس و 7

 رفت زر راعلاراز 2 انا ظف ام امر زفر رد ی اپ ب 2:

 ۔ یک بق ںیہ ںوع نو ف لا نم ےک آر ےس آے س فولاد مک یوم لزا
 رضا الهام اک ےر کک نب ےنروار رفت ےس یکی ضر ور ضد

 کرب تلاض کل ام نرو ناب گن مس تری یر عش اٹک اے تر ےت وہ
 ۳ نکن ایمر کلا

 دن کن هتل فروتن مورد
 ۔ںیہ ےک ایک ڈاک وک اھت هم ار ترام یکن اس

 کرکت الامت ہد تم علوی د ےس نم یکن مکس
 با طاووس ار پل نکس ورکی کٹ واک ت الام ےل
 اگود ںیم نادا ےس وک ےس 17 هست الاعردا تر وند 7 ۲ ررضتے لدو ےک یک هد

 ۔ چ اہک ن نم سکا ےس نار ےھت راس ےک نند ےسرری رکےت نالسر اخرت
 ۸ ۷٠ت اص ےس ید ۔ ےہ ایکرکاعم کلا گیا بتض نا ےن مو لع ر سرو رر

 هر بهم جانب روبرو ضرب عاق ۔ ےک دا: یت نے ں وید ںیم ہرونم
 دور وضت وا یک کی وا رپ رد ےہ 72 0 را ںی سک اک کج نالعا

 کد بب ع کی کر یم یرنخ روز هنر رب وا. کشت کل تے سو یلع لس
 ۔ت[ل۸:یدن اه تالا ےنارپ ںؤام” هم ناز نامه نب کب ابا ی نا ات اع



 0 سم نرتب

7 
 هست

ٰ' ۰ 

 رغ کتاب
 ںو ےک ار مرتا م تالاین فیس ےس نٹ سٹہ عمه )کتان

 اٹ رر تہہ ےس ی صر ا لر لنک با ےک لب نر تیره نت گر سی و

 تاچ و هر یلدا یر رک نزار لایت. ست
 هاش ی تب: نت سر قو یه سم رد یراچ سر خر پر

 رب ےک ےس ار فیر یر ےک لرو زرو ا رر یا
 یکدم الس ارد ترطن یت اس یک! دی را ایس ام به سراب کس دیره وار

 رکن ا ےک ام ت کک نیک ف دن فارس هر راس جوک
 رٹ مکا کش زناس ابر اسو لع لص واروح اررک اح ےل ےک الب ںی لت ب

 نک فط ک کی دو هست بارکد تمرین را هه هات ےن ا ذس پ ا آ
 کور ےں زل لس ےس تم تب ےک u لوالس فطر ودر دا ےک چتر اس ےس

 ےس ا ےک ےل ںی اہ تالخ ےل رال رک ارا تس ےس ل ِ سیا

 . لر لر تیا
 ےن تالا نیا ہدابعرکے سات ےس لاومے کدو بو میکسر ارد مت یا

 لا ندارد کن عین ستاد راس ی کت ف کدر اروع
 ۔ ںی زا تایکےۓ ےنرنناوگکراھم' ےس ےنڑوھگ کت الاوگ وب ےس

 لادن ت ایان ا مب ےک فرد لو یتا کے ہنر مول سر اظ ےس تایدر فیر ا
 ۔ ے رتو کن ںی تابان ا کسر ب لطم ہے یک لوزن بہر کت اعتاد نا ردا بس

 ےس کل د رال ۔ ۶اب ز قیخر انی ارکں رئاسیمرواںلدبم ہل او نایر ےل ۱
 / ران درو ره یک رر ا رد ارصا یک کب یک ہم ےک بر کت سود ل د

 ۳ ۱ بد داو تلعن اسود ن ریل لص تا رس اےس راک

 بسی تااصت او لدعر دارا داور تل اصم«لولس نکو تور« 2 ي
 ن اعد دکر دا تف امر جلنے اہ کس یھب تولععمر کام السر لا ۔ ںیہ کلا اپ زیب
 تا لر تک لک »هد خیجان مد رتبح ناو لپ رج درشم
 ی مہ ےجج



 “ا ل ہل

 نصب یار« ترم چکش در ہک کک کچو محک ےس تاک زکام
 مازدا نم ںی ےب اتم ےک السا تاکہ سارقان از رس
 کرو تمام اراہرداراگا زاسرد ئل تالا یت ےس یر صل ر ہروس رکا لر

 تن ۷ تالا وم دوم ہتہلا ۔ ےرکم ات ےس لسی سک فورس یوم ییا سک
 ہال 1 نیزوپ کن امسر وا مالسا اک یت نون [اعردا۔رپ لفاد ںیہ تخح ےک” ام مهنم
 نيام رل رر طر یی ےس اب ےک نش ار ےس فلن صحب ۔ ےس تز اجا یک کا ےس ا

 ۔ ےک اپ گینس تعا روا ےک ارذ د س نصر لس ا ےس لرم
 ایرزرپک! سا یی ےہ ا مم تالارم کرن ںیم نج تا سود یکم ساس وام

 بر اردا يور تالت ے ت ن اعاد تار ےلرز اے کد ا یاران و رر ےس

 رو ( ےس یر 77 بم س میم ما ےس گز ںی ےس کی اکا ما ےس سود ےک

 تا حس ارگن آر مکس لا HO الو میت ےک یک ہول

 ٹکا ربروا ےنانٹم ےک سا ےس رام ا روز وہ ےب گور ےس تل گر روا یزاادزاد 'ل وہ لیم
 لک اش ے للو حرف رویش و نیر یک سس ١بج ںیم تقد ےیل وت ںوہ ےن ےس
 ساری سیٹ ارف ارد ت عض ر ات تام کل اں نی یا بیبر« مشترک

 رضب جک س ترابط ی م تاب دا. لو هما ارگ آر ہور کل رور ے
 ےس لا لن رف کوب تسجد کہ اف کم نارد ےس نل باول ں رار ر ملط
 ےیل سا رہن ے اھل رو اکیلی ریا ےل ےس ےن اشوک ت اب لر کیر دق سا
 ےس اکوکر ےن نکرق ےس تالارمر وا تھی کم سس ا ےس لم اب لا وکی حیا طعام کت لیک
 ۴ ںیم ےس ن الخا ناسا هراز ہں لم یر ےس اض ےس اے نر

 و نره سر کب ں یک لک سپ نیز ںیم کر ته
 سیکس کر رو انا لس رک روا پا حس ررر مک لر اں مکی

 کن اما پا کرک نر هکر مت, نور ےس
 ٠ء۷۰ ٰبا لی کک مد ۔ ےہ ںیپخ ال سری ہد ےس اتا ہدایز ےس ھم
 ۔ شہ مرہ یمن و اس ےک ولرو ںیم قاض ےک ی ٹو رفحر کے ہت یہ
 ےس طظ اد ؛ نکے س ےک ککے ےک رووا هد یاس کود
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 2 ی1 نارا

 رای کمک( ناب لو اسی ےب ان دم واں رر کاج ب .ےھب ےنرکباطخ

 کراعب ہد ایز ےس ں زلال اک ر ےس بہ ےک ں ول ردا“ نایاسو زا ؛ تلور د ل ارب اځب

 لر رد ارگ نا یر نا رود ردا نش تبا ازم دمت ا رظن
 هنرن الرب تصوکن اسم رال ےب تے نا کا ×۳ اس هر نا سد ۸
 ےتربل شکل کے نام ےس مالم ند رکن ار کا اس ترکی زا و تعا ےک ک۰ ےل
 تا ےک تہ سرد مئاوادزار ےس باک ب۱ وکں ولاطسکریب عم سا ےن لاتا ےس
 رو کر تایل تقافر ےس راصد رور لاو ن ایر ےل کا ورک کر ر 7 ے یر

 یہ س ۱ لصا .ےہ لتا ے نکل طاوم ماس ےس نانا ےرسو و ےس نار ا بینا
 اعر ن ر نسب تا رکا وس ےک کا ےس ی رک اس دن واوتر وا لو کد دم " تفت

 هر ایما دوا وہ دا هر ر رپ ذاب ل ر دوپ ن اک ا ءاوخت 4
 رہ یکن ون ضا وو یب ںیم ےس فط دم سیب رک لت شر اک کاج یناض: سو وہ ما
 دیش یر ۔اھت ارب امت قرض ا تورط ہدابز ےک م نم ناز مل روت«
 دور درس کے جر د ر رکت یو لا و کم یب جن اک ةا م هکر ابل انا

 “ڑی لو 2", س12 ےرکر 1 مر انب کرا تالش عن

 ات ار رکا انپا وہ اھج ٢ں زالن از کیا تام /ف صنف الخ ےک ےر ود زرد با
 زاشا فاص بم ندا نرم دَر مال سم تلاعی مرور اکران ۷

 اک ےس لرد د ہوں نس ور . سا د نع ےس ےک رہو ں٢م تس ودرب ےامہ
 ےک نل ےس لام تر رکی بس« ی تالال م A - ںی شزام یک
 ےس ےہ تی ںی

 نا لت خ اب دہ لت اور اتے ہہ درک یل کا یم ےب سس۱ ےن نر
 دو ناز ی ترا لا ذهن ون ها سما ل ودر

 AS E نو پر خرد | سم شاتر نوا ان نو سی

 قم یکن ال ماس رب یرکود که ے صب ۷ن رک ںیہ یم کر تپ رام
 ۔ اگ ںیم رند هر سرد رانا تک سرش



 د کو ۱ نسل كس

 ِط 2 ۱ ۰

 زر اکیا دون
 ر عبدی ادای دز ىش س ںی ضر ۳ به سیا ۰۱۳۸

 طي درب قدر ٠ں ھی ات اعلع تر ےر رر 0 | هو ررګر إ ےک ت رارم

 هدر اکہ س ںیم اف ےس ن ایا لب نی ے یسک نب تسود ۷ اسی کسی
 رل اکل ا ںی ناف ےک تی ؟ هو دحاو حلم نکلا ۔ ںی ےک اہ نب نواممر را تسر ر
 یک سوپ ل باکس ماس اردا ترب تو ادع یکن اک سیب جو هی راستاد وہ بکر پ

 رکن ار باک نا زرد ےک ےس ہر یکن کتی ایم ی ران دوم که سم ےس د

 تن لب ها کر رط گرمی شی کن سر اس هر. تک
 کن دربی رفاه سا. ںی نوار ور تسود ےک ےس رد کر 1 ۱ هم ےس

 تشک اخه و حم ےکہ اچ ارپ ید ایم یک ر کہن ی داسا اس

 ال تس تان هدعاد تب هستم کن اینا طه ت
 دریل 7 7 مو تال 1 ر7 اص و ۳7 رز تب ام ےک ورک سکھ ےس نا ھو رک ل رک

 ےب تسرو ی نصف در یز وہم ہکے یس ی بم ےک طلب سر
 زا i : بس تسمس ار گت مہ یکن اید کہ مر اصن دوب در ی ! سیم یب

 سر اس الف ارگ نکن نر نرود تدادع یکں زا لس

 جید اش اما کن مہ رایلو ا مهضج ر ا رر ساس ی ا کاک ےس سن بجہ

 ہرا کیر ٹرک ٹیک لذا لری ناف نور

 مد تصور اد

 ںی ك چد م 0

 را رتا و ےس یب یہ نا ہد کسانی نفرات ارل ن ایہ ےس ی روا ء۹

 رک هاش یلص ۷ لاک نیعنامم ئاس ےکرر یب عٹاولایف ی نیب ۔ےیہ ار یی یل ان وک

 لر ضرر طب ید نیر السا ترش رد یار اس تام

 (السالا سرا هل



 همش نس اوم

 زا .ےہ ماس نر ہو کے رکت الارم ےس تیظیکروا تیکل ا عام ھسرافات طا لا

 ال ضلع سست ید لر رپ ام مر شکم
 روا نا 2 ترد ےل )من ں امن ان یرربک لا با را اک رر انک کے دا و

 نمد کتب گر رر ےک ا ا سرای بر ,JI ےن شپ تروزم

 منا ےب ےہ قد اس یم ام لرارم یا اکم عم هشاف مسکتم مهل وتی

 تب ن اپ ٠ ںیرکم اق تایلعڑ اسود اس ےک یر اصر دوب لا ے شرر تی 00

 ۷نا رار رر ام تن ا یم وراز ےس کر کہو کک ر ہر طتی رتی ب

 تسر اف ا سا رفاه تي ساک شر کز نمای

 ےک بح: نس روم ا تر اک پس سبک نک س ن ا تال مهم هنا

 هب ناب درسا ت اس ناشر کور دا لار مر ترم سا

 ی - لا رک ین سومر ود بوت کس اس تساوی هر رب لا را

 سگے رت اف هار یهر کی کس دم تم زا«

 ی نا ءا سبد دا تسود ان رک ا مکہ کلا ےس تع اکر کک س ری بلطہ

 < رکن ویران رنج. کتاب هر ہک تقی تے مالا ٰیوگد اک م .اگ
 ےس س سا روا شا یر اھش و نا وک ےک ںییھٹر کا٦ سھکر ز نام 7 ا رک را ےس نا

 ےس کرہ کد تیر ےس که اس نما ان نزن دلو
 سس ہنر ےک ساو ایل تسارکت ےس یر امصنو دره نال

 نیل اظ مومن ی ده هلن آف رخ بسر نرم لام روا ےہ یتا

 کل “ےن زا نیر د م ےس نیاز د ا ےس ایپ ر وصقل زل ں امی ےس تیا
 دق تسرر 7 ارگ تھک کس مال اون ایبا شل اس هک ایر لب روا گر رج ین.

 سر رکھ یل ا ےل > بازار ر ےیل رو ا ےک ں رر طر نر پد هو هان
 ض د + ماس اکیلا ی رپ تس ار ر

 مالسو یت اد اٹ ا ھلس
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 27 1 ناتمام

 روت کل د گر معلم

 هر ل رود تای بن و ےس کود ی ںرلو هنر شد +۰

 سيم لاک ن ںی کلید کم ےہ نادات رک سیم سرم ےک
 لے یسا؛ سوم نکیل تب اخ یک رال وا داتا رب ںورعو ےکادخرکن ےس یدایب ل

 رپ تم ےس جا تل تفاهم طور رود
 رفتن ا ساوه سر و روا سرم زنا. سل
 مک ب اا یر نکے ہرایشرل ںیہ ولد ےک نا نم یب ے ےک یش اد نیو ند شن
 از شوره هتک نسب تردس کے شی اسود ےسررہب ےس اس ر لس صاروا السا

 تم کر گم ںی ےل ےس ےس نا و اس ےک ایہ ووو کے ترک اظ بم 4

 نا ےک س یک مم ام یم تقو ےس رکے ہد کت العتاد ےہ ہد رت ےس نہرو
 در ےس ار( ب اجے مہ اکست الاخ یر

 اس رم ام ارپ یر صين پلک کی م اوس اروا م ب کت قو سس

 ۔ ںیم تسدرب زی سی کاف کل ات نایلاھت ایکن ب تال سک ب جس ےک ریز رک کں کر
 از لوک ںیم وفا ےب سا ھم یس اک ےک کی اسید ات ناعما ایی نیک اسا
 جرم تک نما یھب ماس ےک کسی اں میم ےک ہت ےس ںیم تام الس ہو ےس
 ترس اہرالع۔ ے سرور ہا کس اچ لرد ره ےک نت 2 تسکمام دس رگ نک

 ۔ یک ےہ یی اکر اس, ہدابز ےس بس ترق یش وم کں ولد ہمرواں ویتاسیع ںیم بز
 لا ےک ںیم ےب ےن ا کب اراش ور مر یر تما ےک ر ا ںی بل ےس خم هراس
 تام هک فر فا یھ پ انب کب اش یم اپ اھت ار لیپ فرانس لا اک رر وخد سس یک
 لشکر سس ۷ 77 اھت ناک ۷ك شرم رس هم تست نباس ےیل

 م تام ج ےک قش ت نوے یا ےس ں مکس س کیم یر
 ھی اکرم لاک خیل سا ےس رتی ں زرو یارو ایس ن ر بساکپرم تر ا

 نقل مل مس ال سکس راهش



 رو کور قامت سه قاسم نام ام
 گیلاس عبرت ےک ت ا رصو لو ںی نا ےس کو یکسر ن ااا یس
 وہ ؛ قال نب لرب کی ہو ےس ا یت یک ایہ ید ایی کیٹ عل ںی ا
 تہ تاسو ا تقرا نبا رایت لب ا٠ ل رکا ےس یہ کرکے تس ملا نا ےک تمعامج تر
 من رام ر ناص و عن ضم نرم رایت د ایج اس سنا ےھت مر
 ریل اض ول و عصا ہم اھت ظن سام کن ا حاسد ہارٹ یر اردا GN سا

 ے نایب زارنا ےک جیل نومہ اسی ۔ ےس تک ب ںاہی ےک نا ںیم لام ےک ود علانم
 در هاو رکن هما تور اب رد گز شک ا
 ےس را را زا هتل سام لب رز سا بز لاع ین م ع
 - چاره نرو ی نا یر یر

 نااساک ت ماب کن اں ر بتن
 ل ا ٢ےس فط یی ا ایک ےب عف نک اہل الس ںیہن رود تد ہد “۱۴ا

 یی ۔ےس تر ایم ےگ وہ هرم رپ ت ا سا کر ےب تو سارت ےس ےس ت کرک

 روا سا طلا تانکر ذیل پس لاو کک بس بارز فو هد
 تر اس هک سو تساوی یر

 رام اکت امت کل طا کراس یکن قف نا رک کد ںیہ الد ےس ورب روا اردا ریپ س ا

 بازو نر روال مو تلر ی رو تام السا ن شد رکے اہک ا ۶ ںیہ رراا

 ےن رب ت قد سا ھم ںی ہا گا ی ی ےک یل ارسرد تعیبتب جہ سیہنسے ار سے مل
 ۱ در )لا رپ سه سرا فردا ےک

 دلل عفش امو تسرث دت آلا

 ےس رک مک ی
 مرا لذت نطو الہ ےس تہ تست تست تاپ
 سر رو تا - سو تب سرچ ردط رم ٹاس ےس یر لم ۔ یک یاب
 ںیہ تل ایگ لب هر کا تاب رد » یوم دا کت راک ہد نیت ک

۱۵ 



 1 نارام

 هج یز نیب رکن وھی
 نغاواےس ندا سوٹ الم ت فذ سگے ارم ایاھر روگن رت یم ںولد ےس یکن ا کے ری بلطم

 بر فرم با و رگ کز ی وع ےہ ارب شک کوب نارد ےک
 تا و تستر سا ا اس یب ےس ںی ال دس ال شر ی نمناک رپ یک

 )ری لب نام رک هرس را لو همه مالع J هک سفیر رله سا
 تر لو 7 رریہ ےب ےہ ی او ےن ل لکو ی رخ اب ابر را اهر کا ےس یل یت لا ےہ

 ککے اہ لاین یا تا صاف رکے فر لا ای ہدنع نموماوا هر رخ لک |
 اولی ی رگ میکس نصیب کد ا لک بس ا نان
 717 تد سا اگر ب ںیم | م لسا ناری م ل قنس ےس رب نقی رک

 ست تر سه هر هست هد با سد دا

 بان 71 نیلام
 ریو روم ارج گردد یس 1 یے یے ن رر ریرور

 تا کن ںیہ ع اک ےہ ککے تس ےس الد ناب
 هد هد راس ترکی

 زار اس اکن ا ج رپ رہا تکو ی ا رپ لاع ےس نیم انم ند ےس فن ناف ۔ ےس
 کل رورو رن ےس یہ ںیم گول ود یب ایک هد + نا تقو سکه سرب ل اف
 ککے بوفه سا باس تکاب رک ےت الو نین کاھک ک

 کر مر. ےس نر اسد )ند اخ الاب ےک ومار از اررکں رش زاس ینپ

 رد ادب تراک؛ لامعا ےمراس ےس نا ہکے ےہ نالغا ےس فری لاعت رتن مهم, تمطح

 اسم ایک یو اس رپ ےن لو ارے بخیر رول وام
 بس و ءاب انبار کب اد او یتا ۱ یشالسا۔ ےئ رب کش ںیہ دام ید + زر کد سر "له

 ارپ رم ےس لام ی ز صرلخ یے ماس ا ںیم ںولد نر نان ار

 اه چی اب تکی رای ماس ےک یت فن ٠ ےہ رپ صالخ و نایات ا

 ماسلا نارا ھل
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 2 ا نہ لام
 ا د ج ا
 ما یکے سا یی واب طیارہ ںیہ ندد ل کا نازی. تی ےہ آب
 ےس نرود کاپ نایت لاله کن کسب بسی ساز ی لا
 وار سا هو بک مار خم د ب ںی شر ان ددا چ تسر اف کت ارم
 ۔ ےس ۓرک

 رک اک اما ۰ ۰ ۶م
 تر چي سا تا نی بس وزو نت کے پہ اف کٹ سسر کرپ تاب سا

 روا بیا ای نر جد جا هد نر و یہ ایک املا د رہا بسور س
 ۱ ۔ ںیہ اب ےس نا لےے نام اج رش ںایکرک ٹیپ

 درا یکی د تیم هنر بسی در خب اند نا
 کمو یس رپ لید عر م نامہ نایب ےس لہ ےس ب بلا نظروا بلا ناھا السا ہد
 لورم لس عن سام سنی زا فیل بهم کز

 رله سن, ل ۔ایدر م دع د انپا ےل اکا کد ےں رھ اشا ےس او روا - حس

 لوز ڈ هرات روس سا ید تلک ں رن طس راس ماننا از اون ےمترصنو 7۹

 س )گن ردرف رایحه ناضطسر» کم عر دا ےہ لاو اکا ارا ۷ کک

 تل لر کت کا ل با" لب یر دا رک اینا ائ
 ۔ںیٹ .

 روح س کس تیس ا کے نم ٹیپ کہ تاب در جگ سا یکن رت ماس ےک اوا

 ۔ ےہ اکر ےس تالارعکی ران درب گن لا تسلط تی ژان تیر و
 ۔اک ور رکے مار دا اک( ر ےس تالارمی مح فیصل ١

 َ کر ےس تالار ا ی شل ٹک اس نا ۔۲

 ۔ ۳ کب ںیم نا ءا ۷ شرکت الارم ےس نا کار کوک یی ۔۳
 ۔ ںیہ روم لعل ےن اہک اکر رکے ۔۲

 ۔ سم ےت اجر بب مدرح سید را هد کاور ترم
 ۔ ےہ مک ک ےس م کا ےک افاد کک الا ۹

۹4 



 ےک نرم
 سس

 سوار مضر سگ ا شا تالزرمکاک رر کرکے
 ۷ئئرٹنوا ےلیرد لب یکم السر برکت و PIs تالاوگر کے شر 2۔ 2

 28 يراد

 ۔ےگں رہ لل ہو ر ےل ال ار ےس یب ها کس ادا نه -4

 سا هر لج الہ کپل ںیہ کر ےس تالار کاب ےب م
 رکاب بادها رب ام مم بج ےس إ رت قر /اک1ر ےس تالارمیگر گے ا

 لب تیپ
 ها ریش متر را یر اہ ںی سس ت الاوکہ کور رہی 7

 لراناو سارا ھل

 لاح



 مح 7 نارام

 ملا َرَأوا وتی ہد رپ هاب
 ولا یوسی ند دِهاَجُم نیلا عو ا

 ۱ رموز ونا ضف كلذ ویک مول نوفا

 )رار ن
 و دلوسر و ها ل وتی نمو 6: ن مھ و ن سل ۰ ء١٠ ھی یھ أ و ره نوا نر سایز لار

DEN 
e n 

 کس ابر سن پب ےس ںی رب ناب | هل

 ایک رودادع ںیزجےڑرکادپ ورکر اٹلارکے برف رآ

 لورم لو هد ای تور اره هد دار

 نر ےس رپ کردا مرن تیام ںی قم
۹ 



 میپ نیل

 تال روا ےک ید ا ن ام یم او یش ات تام

 ۰ ۰ 1 تو ٰط ۰ ۰

 لا ۔ ےس یر د ںیہ ےس تم ال کل اش ےن

 لاو تحول, یہ ددوا اف اه ارگ تے | ایا تم و ک٢ کرب و

 ر ےہ  هم ۴ ۰۰
 4 واکس اس اگه مد نر را - سالاد تا

 | را ےہ 1
 ہرا تم جهش ناب گراد

 ۱۳۵ ۱ یے

 ےہ ےک ام کلا ںیم اح زون ترک

 سود ےس نام ارد | ور سس شا ورد

 ۱۳۹ ےہ 2 ةه

 اد بلا یو ابو 71

 Sd و

 لکه لیت
 تالارمس لوح اب هیچ ترفند تا

 ی یاب سر راک و نزن اکسپرس ی نوزاد بیک
 یک ایم داد هو عطار دا نو ےڑک ںیم پری فا ے اسا رل لک ں یل تسر و ںی ب

 کو. بن اد هی ےک تل کن ید ےک ایم لس رز
 یب ومص یا یک نیکو کر یہ تم فرصو وے تارک نیوتن هی
 تو و ا ا ا ا ا کد و رسد تذل ےس نا عحرط کت حارد شیخ لات ی تتلو ریز چه

"۰ 



 م اپ نم

 تاب تل کب کت عام رمی ےس نا تبع کت ار نو یکم
 INS سن ص ا ییا ہاں نل ل ١ زن کله ابا ےس 0 {bis ye e “ھ۰

 فر سن رز نم سج لا تھر ہد مس ںی ریا و کل ںی لٹ ا 7
 دا هر شم ار ی رب سکه ناک تا سا فریب ےک نا ںیم لام کمر
 ابر کاو مرچ ں ای اپ ےس ایا کیااور یل ۔ ںی تر هچ ےس لاع ےڑاکپ و ا
 لار وب یه یر و تیز لری درد تفکیک
 خاص سرگرم ادم اس کر ڈک اک ر پات لام ییا تہہ کاک
 و حررددا لار کل رب سرعت مر ےن ںوننا رکے ہک

 رک کک سم ٹرکد لا گول ب ےس ںی نا لار نه نا رک پا ماس سرک
 مت م انک لر رزگل اص ٣٣ ےب ےک ںی فر دار 2 میز ورو بشر نا

 وب فرش سر لو کن تساوی تب هد لات یک
 ےس تداخل ریز قامت وج ل ارب کن الخ و لا
 یکن ا لاذ را ےک ر رصت یتکاپ یب کاک ت وبحب د ےھت ہو ۔ںہ ینا می
 نان ان رک ساک بی مایل نا سل ا سر ا پلا یں رہا
 ہرا ر ےل نا ںی ہار ل کا داو بال کس هر لوک اد ید ےیٹاھمم ےس لا

 ےہانب ںیم رگ کپ اب ںا ۔ ےہ یک اد ےس برج ےک تہب فرم یر ںاہ ںی او الخ نیکی سرہ شزیمر کس لت نم اوشروا عقوکیکت منع اد نو داد.
 نر اما کن ودادز ضر بیر غ ےہ کرب اف راک کر اک جگ لا هد کل
 ےاضر نمار ےک صل ےک نیر هو فی یر رد ماغ یکن اف
 ۔ ےس ںیہن کم مبدا سه لجن بل لا

 تلا کے س برر کے ساھ ر تپ نر ےب ےس یم مل کوہ نا یا ۰ ۱۳ ۳ ۲

 لو - نوپ مد ےک تس ور رکاب رغ کک هد روا رپ اکہ ت سررارغ ہجر ,e هدرا
 ہیک لا ؛تس تیامن همی ام نمد نشر ےک دامت از سم كرم

 ایم مسلم تای سر ےس تال لر کت مئاطع را ےک ر ان اہ

 نم تام یر ب ت بسی ر نا لمس تا
9Y 



 ۳1 و ےہ

 ٣ ا نار

 نمد راس یے ار ھپ مال رم تار افکت ضرر نکن
 ےس لغو رقت یامن ےن کرت ےس وک ہں مھنم اف مک میدوتی
 لو لر لس ران ان رپ تماس کیر هک ام
 قشر کم مس ب ات هک ناب نسب کن لات نه
 بیش ام همسان درا نل مد تر ر السر هراس سارا

 ےس ۷ار ایا سردی ںیم نقرب روزل لو شب ۔ےگں وبتسدرزردا

 ےس عی ایک مرک سران رع ےک تار کر سو لع ا یس ی دتل اڑ
 لا صر ا ری لع دو۱ تہجی امر ہک بسر ےک تم دم همسان نر

 هر رک تاسیس اسا تارن اقشار وان شوک

 ارا اطرد لپ انچ یب بج کپ تچ سرکہ و اشک کم ایک امرت سا ےک نا
 7 سرخ نانا مب ےس نادا د اڑنے نارآںإ ےک یم ے راع کم ایسا

 روانو ےیل لی یل ےک یر کرم ردا ےس رک رنج ترط نا ےس ضش فملس
 ار یک شاو نطر دا تسال یک ںی تس ار ےک ارش ہن چم ادرک ھکرک لست ردا
 ھجل دب یت

 ن اہک سای او کر سو تم پ ےکررکر کاٹ واک ت 1ےس کما هی یم تا نا ۱
 ۔ ؛ ےہ اچار ایک ۃ رات مم ایم ےراب ےب ٹواکر

 ںوٹددروا ۔ یکی کی اردا ںی در روک یتتاط یک کز الب نامی ؛ ےہ نم اکر شو خار
 ںی یک نرو سما جسد ؟ی دل که سعد تیپ نیل ک
 تاب ی یرطف نه سا سبک زر هم گهر رک سد د تیلآد دا

 ۱ - | صدا گره نا یک و ارے روا ےس در مہ اد یکم الس رکے
 لاغر سلم تم اک ای ارم فی ےہ قافن ما کٹ رد ایر رم اروا چنل دا
 کس لس و بر تاسيس متناسب ریل نام ۔- ا الا
 یکے یر بچه سا چتر رب اقا سی باز کت اعتراف

 مالدا غی تسون هل

1۳۲ 



4 a 

 هراب ناصر

 لار ار ںیم یکدم کی ج کا کک هنر انور سن اسنے یس روا ےس یر / نری لت
 ۔ےساہکر اترا کت ر ت آت کی ا

 ےک رہ ل اسو سلولی کروا ںی ترب نازک سل نیر
 یر فخر جی اپ زر پد ےس |
 - لپ سرکار صف

 , کی ے از یر رم لو هاش
 دوا حب ادنی دام سال نمد رقم ا نرقتییاسا

 رر دب کت ار لپ اراا سب سس تاود کرم ےک عت تر

 ےک ڈ داع سا له بیل بسے نادم جار کو اکا ےس رر کن ا ےک 1 ٠

 دوا ںوہ خا رگ سا گر دام تو سر ا ےس ل ارز رم یی

 آرد بیتی جرار د باطل رکں م ںرلد ےک نا
 يک تر سرا کر دا یک شمس رکے ایا ےس ںیم

E را 

 ےک دا هوا فرا عرب نه نا تراک گور ےنامز ری

 اک مہ اپ ںورم راز کرکے ییا نیا ںیم یر ون ۔ں نامان نا
 نیلے ںیم دعس اوج ہد ۔ایک دن کد ےن لس ںیہ یی ارپ لف سرت ب ےک ید ورور دا

 ۱ - یکتا رسد
 عرب« مه« ناخن تاس له تف ارخ نامر ےس رکیر لا تع”

 طالع اکر کم ع ےس ازا ےک ت راحت ت ن اردا ۔ ےس وہ راک یر ورا لف ول ںیم رکبو هل

 ۔ ںیم ےئار زیر خُہ کر ولا ول تسمه اکبر چیز
 رایعز رایتراو ےہ ںککن کس زا یخ مدام ےاز ےس ار تا

 بزن هرم هر ےھت ےس ند ہد و
 ےہ ےس ر یدال یکن مارک السار و ےس اردا ریسه تر روتر باش

 ت7 لنز ںی کر زار هد ورد ۔ ےس ےن رٹ یگ لر دان
YF 



 2 ٹر نص لم
 رز ےہ 7 دريځ رود سا نان لمار ںیم سرمه رم ! تتضر کر ید

 ۱ ۔ ےہ ایگاد مکرم ہککس یف یا کا
 َ تے از . اگر شر کز ر اطرد لس ےل اس ش

 فا رک لرلای یخ هد وارد راه
 ےس نیم ر کرک چب ترنم را "تہ ہار را لب

 ہار جس فرم سیہ ےس ےک اورا ںیم تفل ۔ ےک ار نه ہم اوم س ا

 تعال نی ےس ایا ےس رول ےن ۱ سرمه هک س ےہ
 ١٠١ ےس ۰

 هک یار کہ رکن ا ی اات از را۷ ف اکا ےس
 تو هاشور رو امسال هل ہا تلل
1 

 ےس ںیم فردا کو م رم رز نک ےس رخ لر یر

 ا دیک صف کل ۱ ےس موٹی کس ارد اھم اکے ترم رو فک
 کد سم وس یم تر تراس ی رب یی را ہوم روا تم یک ےۓی نک را اور لور. یم

 ۱ تے سس تب

 رپ اس جیو کی تک ےک هکتار
 "لا ادا چر تس ا ت اررکر کت یش کہ لڑے یہی کردم
 ر پاب کد افزا ل ا تمام ترس تز یک کس ارش
 رپ اب کت واہ لت سک نیل ارد ارب اب در لات کس رختکن فرش اف

 و ضیا لوبق نم لمف هان هم ال ار ترس بیس نزن ممه یر
 ام گیر رک درام تر نکن یر - نحو
 منزل فرداش ےن یراھہ ما ںیم سسا۔ےہ فا اں امی رکے یت لا ےس ا ما یک

 نا ۔ےس رپ تبن 1 نا تط کن اردا ںی یک ہررا ےہ ل درس تر 22

 جارو ڑرصر گی کے شی رر 7 ظن ےب ےس مو لر

 - چرب تالار
r 



 گپ نا f رال م۷ دوا یب نام تفت 7 لسی گار عت مارک ست

 لنز کمي ترضع رب اه هه سل ساک خ
 کف اف ایا رو کرب اطا ید راج وقاد سررکم ڈیل یف کک

 رر لرم ترتر کلاس ےررض ں یرخآےس لالا عر یک ئاو یر رہاظیروا۔ اکر

 اسکا ںیم تر م کا ردا او ررر س ترکہ لو ںیہ اچ نه فی دم بازل یک
AE۱  

 روا ےل اهر رک ٤ ار لیتر کش لرد ۱
 اب راھزا

 ت ایر ےں زور نا ےہ پا 7 ورق ےک وی ود ںیم ترا ےن طح

 ا اس نرود » تل اور ار لے تاکی ا زرد مارا یک

 'درنوب ےس سا ؛اأ[ید مجرد ںیہ اکے نا ندرآرامفرت اب ا دومسداک٤ ےنرک لک کر ا کک

 ۱ ۔اھتر نر جب یک باور ے
 اماھرکس مکے ا بلک عم رکب کرس ےس فل ا ل رر دک

 ۔ ےہ یے ور کیپ ما دوا ے ان بک اچ
 ناص ےل اہ ےس یل فرخ وا رب راہی اسکے و یار وب ےس سا

 سب ےس رضا اي در فرفب کب اہ اسرار یلولا نیلام تزصح ماس کرنے ڑب ےنرپآ
 ۔ادرمم ۷۷ ۷۴

 و
9 
 بره سدان کیہ روا ا ناله درب ےس لا کاب رايد کک
 ۔ا۷ ۷

 ٹیکس ا برعالاس ہدادع سل مرقد نر کبری کس

 ارم اہک م اک سا درگیر ید سد ںیم
 توت کرک ورا ںی ما ےک او نا ج چک لاک ےس ناں بتل کرا و

 دلم ےک الا لا انچ ں را ےک کن ےس کرک نئ اپ 1 له حس ےہ از ےک ولا



 5 ہا نا سنہا

 ل٢٥ 2 1 اں کک چمک کت فو سا ےس ل 7 سض رے 1 ےس "حر اترا

 وم ےس فکس ا ںیم ر تسرب لا ترص سطل ہد نامی کس ا اے کہ وج یل ک
 رای رس هوا هل اکر کی اک رت کیو ازامج پیر وڈ
 METE زم ےس اےس ا! سیم کے ک یو ا ب | ےک ےل رکا ا ںیہ ترب

 - چوب سس سا یکم
 روا ے ایکو واک اکے ہنر اھ لاوس رپ طرف داس سم لم

 اب فرض با کل ارس ا ےس ن و“ 2 ب ےگ ا ان کفر همش م ںی ہار کم السا

 < لورم لرلو ا( اه ارش دل اه بالا کے اد ںیم مون ہل

 ۔اگد ہم ی سم ںوطفخ ےک نت جا ۴

 9 اک وک

 ےس ارم زر روا ےہ کت ئادن ےس نم نب ےس ایا دہ ےب د دس ی اترا ل ا
 ہر امہ روا تھک ہد رک «هس تن تن یر سیار نیر ٠سم ےنرکت ہم

 لگام کن اض ےس ںرعار ون نم تلد لادزال روا تھ رم -وم عم اس ےک ےروزہ شیر

 تارا سلطان مبارز گیس هکتار کم نا چین
 تو را هیچ ایه الو کک تہ رکے ہ ب لاوس ل صار تير زر
 قم لاو را مرد مر کار ےس ناو باک ۰ ےل کک

 او ےس نا کل رح هاو چسب ج یو ری کم طول ریون ی
 هه مک قوت اف لا نومح فر تنکن ا لف

 ےک ناروا یل ےس | را ایک یب دد ےک مج لای ہا ا س
 ظر اق خر تا تا و ےلع لر رشح الغا لاما اک
 ےک ارز ےس اکہ سر سی سا الا روا لار ارد ےک ی کردا سک رولا لا
 < تار رم کس شعب انا ترصردا رد لب ےس رےھ ور ا ےب سوب

 کس تور سارا نگران 7-22 77 ےب ما ما ےن نکل

 ل د ےہ وا ےک ےس رکے ےل کد کے ہ اب ےن نر ۔ ںیم نک
 تن ےک تا ا تم کک و ا 000

 تب بہ



 ھے م ےن

 4 ہا ۳

 ےہ سس و اے ومم وس سام ےس

 یا ا کو هت اےس یک گرا یر و دز مھ نرگس ہیرو!
 E رس تو و

 ردا ستا بح رتا نا ٠ نمطقملا بح هللا نا رو نیک وت بیج نر دا ناب وتلا
 افص لس نو ا وں رر یہ ہوا 7

 “مس ایکن ا ےہ زرو لام سم سما ےک اکا نر را اص بلط سا

 منا سرور وا امار 7 ےب فرط رکا رند” ود ےس ا کت نا مارک

 نو ار اي اس روا نم در نر تل ۷ اطار ہا لام اقا رو ہیلع
 ما کراہت ناص ت رح ف اط ی ردد اب 2 ہم بلاد نام ها لوس

 ربا 73 ےک یک سم نرم ست اصرا ےداہہ سی هار یک ار دا یگ ا یش

 ام رکے اج قادطا اھ ب یب ماس ردا سی ررجمم تامل نارکه سامان

 ےک م کرن اا ے نایت ےک لا بکر ں م کاپ یک ےس ازا نا ناد ےل نا
 نہا اش: ا تخایخء الم دعیڈ ےس دس ںیم لی لب ہرورط وف: کم.
 کردن چسب رکےن ما او نا ںی نج هرکدام ۷ تندر هک
 بج داند رد راکت بمب ۷ ہللا نا اش ںیہن دوجرم ٹئاصوا رب شن کی مش تم
 لا ام حل اح نا نم بحب ۷ لب نا رشان١رخل ۷ب ج٦ الا نا ردا نب دعم ا

 نر ككل رب بم ۰ نفر م ا ب ۷ ٠ سد شما بحي لا نا - نیھ ملا بی ۷۷
 ۴ ۔ هرو رد نال اطا بح ےن

 ار چرا رک رام ہیک ییہ ٢ تو کے ہے بلطم اکو یی ترس
 یک اف یت ارغر ےک دار دارن هر یر تانا« لکر بر« ن احا نایب فط ا
 یی رد وز ۰ ٠اب ہر ےس م غ لر ۰ 7 رکے تری ود رک ی لا الا ےس تاود

 غار رک ناد ےک ن ا یب ۷ اذ ےس نر ابآتتس ا: فار ا/ دا رسا« تا
 ۔ںہ رکرود ےس ےک اس ےک لا تہ رک( احنا لو لای رب ہو ری یکے سیٹ

 تعا خا
 تنه ربع گه کے گے نا رز خار یم فرم

۲¢ 



 دو 1 و سا

 ها لإ

 ر رد سکہ سم هستي یل زا ساری ا ہک بسا اب ورد ترک ہم
 نابل ےکالر ر ککے کن نا هتک اب کی اتم کت سا دا مدرا

 تاب لن ایل رے تلور ہر ے ردا ےس یبا بح تس العر وا تی اف رب ےس یک
 ۔ ہل ابا اون ذلاو ۔یر تراش کا نسل ناب ۔ ی بریم رک

 ےہ اہ اد رکن ار قہ کب س نامن امر والا ئاج ریز اب دالوا ںا پا ہی تنبھک شما
 نار ےک کچ رگ اکسل ر ارم راس یک ار سا ہد رکے یہ یب امت ھی کش وبحب لاج

 کا سیف یک سوسن هد بد سر بم تی ناسا تا
 ان زر باما هرز اب آه رخ تسنیم یکن
 شر ۔ ےہ راک ےس ں رزان زہ NL رار یکن سر 72 ۷کا .ےانب لم رم

 رام ۶ یکے هم سن سیب دانید ارتورایا

 و هککریشع و مک اونا مککاوخ او مد همه ناک نا
 ١ حا اهن وشر نکاسم د اه داسکن وتشح مرام هاه ومل نا ل اوم ,

 یر ای یئح اومهلرذد هلسم  داهجو لوس سر شنا نم مکا

 ارت ن ارپ ضارب ری یر امت ل امج ےل اھتر الو ای راھتن یدلاو ےس اہک
 “یب راہ ردا ےس ر ٠ ںیہ ۷ ل اضل ےک ہر اور راہ ب ر هورگع نگ

 ہدارز ےس تنگ یم ہار ل رتل ردا لر ےک اردا لر سست شال نر

 - و رگر یس رز u بوت

 تہ ے لا هو فو رس رب اس رند رب یب ےس سیب ناب با
 - ست س

 يا دهن سیا کت جم هتسشاردا لُ ےترکت بم نامہ ٹا کت ای
 له سا لاشه لکت تک نکس یب تک ا ناک ےہ

 7 نت ا کر ۔ےہ ںی ترزع یم ےل ن ےب بار ل دام تہم م یا
 چار ل واہ کل اب ۔ںیہ زر کل تنها تب لے کرا یک 1ےن یر

 IIIIN یز لس ام ا بت ادع نا ےئرکت قاط کے ےس  بلطصاکس )رک

 بزن نی ور روز ملا جا سرا ۰
 ار ام
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 لیلا ر 7 دوز اتم انها سر ۰ ےس یک ٹک لس ایم پ ا
 بف ےک ت ہا ب حام جسما ت ہک ی تخل کے یل ھچبا روم سر الف ام تر کف حب
 ےک یک. لر یت کم مد ہو ےس ار کت مع ناض؛ ےس جد یکں لنت ۰۷ سد لا تک
 تلی یکی ہں < ترف کاک یم ںو دھش ون“ تل یک ںیم قرد تزل کوڈ ںی ےک
 بر قوم سج سول عر ها تل کن فو مولا تم ت ا ؛ےستر ےک 7

 ین گل یر له دا حشاش تاون :Ûy عباس تو لک و.
 ےہالاپ ےس سر ال ما تزل رش لام ےس تم کل اکر لالچ ے اردا ترم لا.
 ثبت مع اط یگ تمہ ہیرو یک رب سس ںی بس ہد یکے نس ہار سا تبح دا

 نرم رم . بقا مالک سن لگن رهذ الت شا سون اپ ملا
 ۰ لب تب قر یم تنہکس ا گرل ےہ ےس ناب

 یا شر برج تاور ےن ترک س ل ربل ر مم ںی سر د) یداھنب کر
 ےس سر ےنر یاو | یکے آب کت س اے لوسا کت درگ طاعں یمالاد تم ےل
 اڑاکں دڑان را یا سیب ال ۳21 7 ےس یلد تشکر مد ےس لوما . ےہ یکر رکن ادسایک

 تب لو زط فر ہد ےب اررکھ چکر اک خد تافزدص ڈ ردااکں زور ث ےس شو

 کار یر کت راش سا ےہ اے اس ےک ا ےل کس ں ن اشارا از ںی روا

 ۱ .لام رحمی رب ند
 ےب تح زباں نب گاز بسا به

 ےل نس را ںی ےترکراس کس سا جب ۳ 7 مک وم اک اک ےرب لال 7 ےک 4

 لر ريز چ کا
 ی هه ار سا زن رخ کس سا نیل ےہ رکن فل رپ لرشوادخ نام ما
 ی بهر تجسم هست ید

 م ٠ْ " 2 حس 0

 تره سم بیک روا کب تمام نا
 زور رر سر

 وردا ےل ےہ ےس ےہ ںرٹیا ہد را ۳ تفسیر سام 4 الرب

 هلو

 1 : ہرا نرل



 ۴ 4 ۲ تپ

 اب ےس رہن کی ی عر نیش رل الم لدا مرمر لس ی ےک رک ں م ےل م

 اب ےک ع ارس د ار زای ر الاف ےگ ےک اردا ےک کل لز لر کے یک

 هد یر رک سرا هه سه رجل یک ییمولا لغ لذا ےک ن دنس ومل حل
 نم ام ےس نا لو درد ےک تم واعر وا ناش تحرر و ا ےس انہ یک تو تر راک

 نیل لوک نیمه لک کے ری هلع نر اک یک رع ںی دا ںی ےل ےک

 نسوز رام ھی سا ے ںیم یاد رشردا سخت عم ناک کل ایخیرکس لو اس

 نابل رام چتر یر ات زم نر کک خ ےل سا

 ریا ےن نیا نو تکه سر جز ا ےک وواو درد چرا یہ
 ساغ ی دادن رک یں ںی طق ےس کن ہار داں لم تلا ر ارنا ےس یو اصب نام

 مھ ھر ایر اغلا یل رارشس ؛ رہ سم ےنیم ید ےک تب ا اب روا پس ورا تدم

 ےہ اغکلا یلع ر ارث ارو | نی ناکب ؛ یلص ا حس بنز رد رر ںی فلان هک

 طب سپه یتالخ رب دوا گره «لد کس رقم سم ےک ں ورڈ اکر و ہک سین تم
 تنم یل ےس بہ ےن ایا تخ ردا دت ی ٢ ل لتس: ت ییا ناب لبا یم رک 4

 کیہ ار نم ممد نلاطم تراک هم س | ںہ برگرم ےس نا دام کس

 ںیم مم ےک نار دا بلاخرب نا یی یر هد که هرکس تو
 ہرا ٹر ش سج اس ےک ولا ےک کک عم راشا تام جے سا ۔ںپ طربضمز ا

 نم فر ہد کم یی و تی یاد دا یر لاد اه لار ۷ت زم

 ال دفن ام ےن یاب ےس لا نادر ےک 2 ےس گار ےب ےس تزن لرد ا تمن

 کر ںی سراب کیدا ف انا

 یاس اکی الف
 رب برج سل نيم ور ی زهر تا

 کل یل مرا لک تم نهی هنر سک اس ات ام
 لاسی ان ت نیکی کمتر ب کک لماما یک رگ اره یقاطیفا لس وزب ددا
 ما سر ےم مع در ار وار فرار ای نل تل ترصرد لم ا ۱ ۷
 ت سش ےس شش سٹ سس پس ےہ ہم ےہ



 “ا

 رہا نام

 کر بن لر کن ید ی بس یب لک ےل ےس جا کک
 ی ہلا ےس ادر کل ع ےس لار رجل خر کر تہی راک ےک انب قالغا ےس نا ٠ےہ

 تر اسوا ےعاہ ہو ےک انا ت زره هرذف ترضک ارضا هزه» دمو

 فل گر سو ود ےس ن جر کب سود صولا د ت واره زعل ےس یر کر اند ےس تردد

 نا هر کو رک ( ےس ل / نار کے 1 مار رار اک ےک ت اب یا ےک ۰ ٠ے آو

 نا تنس ما وم سم وا نوا انکے رقت انسا نکته پ ن
 نک سی ۱وک ب ےیل رتبه ور کم

 هنر ها تی تفت نر اد فیطل سک ۔ے ید اپس کش

 نی اک سج دان لرد انس سا هل ضریب نه نر ہن کیا
 شر متد داد در تب و جز حاصل

 نر اما نل دام ےب رکی ادخ يکي تیز ا

 سلف منا تام بوت قرض تر ۱

 رد يزد نا رفتی «ترمش ترفر وا بخت رف هک رز

 و تدفین ن رت ردا چم لاصرت ررر

 ےس لک رتی ےس د ےک تت ےس ن لوبا ےہ از 0۱م یل لامتئارداڈسرت
 ۔ایب ذ ہال ؛نیرق ال د ےس ١ نی ناو مس سر یم ہہ یکے نامے

 لب نمد سر تور طا ورا و: ترد خر رپ 2

 ارہ ایز تڈ طا ں م نا ںیہ ٹکر لت یک رف ںولدد راج مرد

eتک ره لار وصف ترم اندر  

 ۔ ےس مچ کرب لعب رخل کے سد داع اپ لہ لب س اج ج س بس روا صفت او ر
 و فر یوم ۷ نیم ے ےن

 تاعرا برتر ۱ .نرف اک لع معا ےہ ہد ریل یگ رےہ سا . یے کرٹلا

 5 ےس ےل ےک ب ےک الر را ص

 یک رار وا تسب ےک ےک اد

 تاک رب ےل تے رے ر لفن ۲ فر لار من کی

 وس



 سا نی وم
 روا تم لاگ ا ترادو تم سس مم ےس نم ا ےک ترف ا ایرگدل رکن

 رب ايران کمان ےک اید روا تری طف ےس نا کسا وار ئم اطر ٢ تلم
 کرتے اج اد رکگ ا ےک تا ںرلور نار کن اض را. ےک ےک تازہ ےک ارور ی لا

 ے ترابعی دان اضا ےس شاک اے رد اسھت برب ر ضرب و
 ہي نعار ار دا تکیے سا کے ہ بسامزرود ےس سکیم ےى ےس ےگ اج نیددوتا کف رب
 روا تا اگر لا ےس رونا ےک سا رکے ہ ی ہو ےس یس مر مہ کب سا ارگ ےس ےگ

 اف روا بو نی فک کی هم نر سا ایر رک منا تا و فک
 قومی یس ےک ت ابذ ناک م نکے لکه سلم تیرو د کیل امن کت ازپ
 تنلا ےس کرکے ہ ای انب روا ےہ کن لی ور نا سن سا اکسل
 نت باکس مک فر وتر بہار کر بم لہ ےک نامصنمنو فنی فخر دا: سض رو یئاو ہیک ز روا

 ات روا شر او یو کوو یتسو دہ کب د حلم رپ ےس ےک رشک فروا تامر

 تل | عفت تل بار هک ادم هو و ر ترام

 لرب کے پاپاپ کا کن تست زن سون مر کسر تر طب انکے
 مه هاچ ایکس ام یک ام اےس ےہ کی “ا یخ ا٠ ےہ فال ےک تر
 ردا ےڑھپ یسکن امنارک جہ نک ای ۔ ےس یکم السا یک کو ترس یار و که
 ےرکٗت رر زد شر مےرکن مہ ےہ بج ہو ےرکت بگ < اب 7 رک ےرشل یا

 ی تنور سدر ےک لرب ہو ترمیم تکه کس را هد

 سم له شم هنر بسه سرکل ا راک هه نا لب
 لعجام ےس ںیم نو ۔ کسب ںیہ تنگ کس دو گر شکر دا یر یر کر ددا لد

 ۳ ۔ ےترپ ںیم لدود ےک فن سکیم یب ف رج 4 نیبلف نم لیلی

 کل یم ےیل اتم ےک نایاب ینڑم مر له ربط که شا برگ
 لا اشو نرس ند ؛ تیار کن مر ایش وپ کن ا تإ کا ےل لاتا یھب
 شکن ارد هل نام هی هل هستم سادگی فاسد وا رد ۷لا

 نا ےل نمرو ی بلطم اے نو تر بر اغوا یگ اميد ؛لردمر رہ
 فا ےس ہد کت سز ایزرر: تقال کت ریس یب لوم راغ ےک راند یک ک
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 مش نرم

 دے ات ےل ےہ کدامیک لیک رمی رہ نا ےن اٹ کر سی قم الم
 رکنا ےب اس ےس نایا لہا یھٌکب جں یخ ١سف از هر دا کلی کک هر ںی اھ

 اک یہ ٹر تھر ےہ ساک

 راں ادعو ار
 ۰ ال اینک رک کد امام ھے نج ےتدہ نر کیپ ورا کوک نا

 راں دد اشر لسا ےک لیگ انچ سی ہم ار ےک لا ہد ہک س اب ےب تفکر چ نر
 را ےک لب رک کا رب ر ید رپ ہور رر د امہ ےس وا ج ن ہل: لسی نورما

 را لاف ناب ۔ چوکی یھ کر ب نادرو ر ےس اب که سه سر ار یو ےس ا
 یا کل ادوار بچه هک آران شم خب نادر ناشی

 لنت شاتر و عرش از ںیم یکایک سر هدر هی نا
 - هچ لر اپ ته کت نرم لا نم! لادن اگه عرش

 تر هی را تم م دام ترس نا, یضتا سا ناب

 یاب ےس نکش کرکے ہر اچ نی رکوع ار پ لوک یارک اط یی سا ےہ یتا ری
 نان ابر رپ لا تمدن نقره یه نا کلر بزار وا انا

 هست سوکت شاد صمد فیل رخ ايد با رک
 - چ د اخرا سد ہیلع رر یسک د ت وک پاپ چن وک شک ای: شر او ہی نک

 ` قافلا نم تہف لھ تاب ہما ہہ ث دیر ل د نیل ر لو تاب نم
 راہی لد روا کرا یم ہادی اد ےس اراک ےئل رم عرط مارکس جب

 ۔م سب تلاع کافر ےس حع کد تک نہ اوخ یک

 u گا ھو ےب ال١

 کرب کن ر ےل نب مٹا تمول نواب ال کے س یکی اہ ب تنس یز اکن ا

 دوا مے رپ ور کنید ارایش رله سرک
 هندی تن کی کاک لر بم یک لا ےسا ےس لط اب کج

e Û 



 نارا مم

 اس ارپ فال ےس الم کر گر ارپ ەر لے نار روا یکی کرو: ضا

 سپر هد کب تل دب کل سیم ازرکب ؟ےا نص ےس نیم رم تم ےس
 سم ےڑ کرکے سم یھب ےل اھل ےن یس رر یس ےےاع لز هر

 اِ درا تاب نم مال ےن کے ازم لاما۷ نا کر ب بلطر وا ۓاچ اد راہ لاعر کد اد
 ياد اچ کیم م ! ناله لس روا ںیم کل درکودردد ار گرم نود ر

 نیل ورک مادر ا ں رکا دا رب چتر رپ ضرب هست
 اکے س اب هی دور کت سام هست رد اه ترس یر کن تو

 التماس ال سس ناتم ار گی ارد رو اب نزول دا بی مش
 < نم ےس یب تی بر سلماس رک سم | ےس رر کدر ورا تمام یگ

 7 ;ys 77 4 اررگفت مال دا 0 اکے یک ںی ارروا ےک رکے مز ع رک درک

 ے) راہ یاب رو ارپ فطام و او ہک س ات یبہ ےس کر کردا ےس شاب ییہ یک ار ی ا
 بیر مم ےل س نر خل هو < ےہ یب تا ر روا کسو اے تس ںی ٹتاصوا ےن اک

 رشد اکن وردی گپ سر مهم, سرب هنر مرکب نر
 گم ا تاب رکن اہ ایڈ ار یش دریسسردا ےہ یترکں یمن برقرم تم اط یک تس اد یک
 لث نایزردا طب دق ا مرق ےک ا سم نو کے س دا اب رواہ فسر ل عمر رک

 یر زین ری سرکار ات ممام کر قی کد کہ سلع ست ما کن
 ارے چم امر طاف کا یک رد ا ےس ارب صل ےس او هاو کل گوار ماما کسی
 ۔ سب روارپ لط اب لاطباردا حال ار هی

 e نرس ریل: لیلا نکے جم رکے نامہ اکی رامنر وا ترک مکا( باد

 کر کے ےن ےرص رد ١ اکے سرہ بر ناروا ےس راس س نیلا کا او ١
 اے نر ککل اوس ےس سکے وچ ا سرر لص ےہ ۷ رکاب ته رو تگ
 ہہ کت ممالک کت موم سکس یہ ےھم یم ےک لا هر ےک ب ایک اب کئ س اپ
 ٠ 777 لالا مرق الو لوسا واسر و اه سرد

 تب

 ناقل <
مسمصحےشو٭ى×٭3١حْتمہو۔ىمُِٗسولمأ

 دت ا جے ا ج شیس

rf 



 ام ' م

 تیا امص نی ی کت ناد
 مو مترو هچس نر مال نا قاوصماب 7ت سم شا نایلاد

 ٣ خا لاا ےس ں رک ارب ےک لس نایب ہر لد ها تزحعں اہک ےس ےک ا ار بک

 ۱ . ےہ ایا ص۷! عن کت ستاد سیل سم
 اوہ ںیم ار ول م ےب ےک ر رار رعت روو نی ج یک مروو اکر ابر لا

 من کرو رب سل اودراکی برف یک ٹال ےک ںو نم ںیم ےنار ےک پر لیک

 لرد ںی سج سور جر یکی سا ںی را کھ دب ےک مع رول
 سراسری قار سا یا رپ "کی رر
 تہب ےس ی اہ دا لا یم نام ےس ےک لک کل درک نرم جر پا ی

 لارا لاس کی د گیا اد سرکل سا هر همگی ر دارلہ
 رس ےس مز ارل ےس ان تفاضل ےس دارا
 هه ی لر یک سرا تر نان نرد تاتار ب
 لس رگ مس لورم کل تاچ بس برد لرد
 ےس ود تنر بولر ق کل راو گرا و . حس نرم

 ۔ے یار هد ازت باد 1

 ےہ ارز تإ بے ترآ رپ لس بک اب یر ی دا
 ےہ بک لا روا بک لا ته تسنیم تا

 را ذلل - لاکر ت اس ان روا 2 رسم ےس تراس فل اس ےک

 ےن ا ےن تمعامج سکے بسا مزال دک وپ رپ ںی تال ینہ ارب اد
 شارپ سطل رد کت سیار )در کدام ںیم ین یکم
 ےس نو ےک نر داره تا ردا لر نم ار یخ ےس کف ادا ہد ےل

 نا لو بن ادم ترضع ےس ر یک لارو ارپ رانا رکے ری رام
 تمع اہ ےس لا یم ار تھر وا ترقی روپ یکم زع ےن پروا اف ار اد اه سر اب ےس

 ےس ےس ےن ایل تمل و اتما کرا رام ایکل اص زمن سا ےیہرد باک“

PL 



 2 ہا 2 ام

ENےب نام  - 

 ]علت ار ادر لر کر ایس ترضع
 رج سرب امار دن ی شور کار ساسی
 لنا ےس: ترضحد وہ ےس ا٢ب رکےت EES ا
 تر چرب یاسر هد جدا نوا ںیہن رک
 رو ناداف اهر رب وا ترتد ہہ ےک تسافر مان تم ناو

 روا لگ سم ته من نامل - ےلبرہ 72 فر یم هر را 7 4 ںدداپ

 تراکت اي نطق آهن سرو لیس ےک مم بر لیا
 ( املا ز رک هه رک لاو

 اهر گه رکن ازل کا ںیم اک ی ےک ودرس ئار
 نالا 7 7 ! نرراب روا۔ لب رزل رم تار راه ےب راز کرک ےس

 رت ںیہ ےن ند بہر دا 111 یہا رم سرد | لے تر بکر نر

 ردا چرا ند اکر اورا م ے ند روا ےہرارم تام کر رٹ اف حس تار ۔ںر یار سم

 سرگرمی رای ال ام دلی اق ہں از ہر ہرا تز
 : : - < ایم کاوه

 دما طا
 لا مک

 ےررواا)ر ںرسد یر لارو اے از اس یرکي جم ےس بر ےس ۳۳

 تب سز ہد رک پس لنضف اٹک اد رپ سار وا تراوس رب پس یکن اض١ ۔ یس الو
 ادب نج اد - تست کف یک سایہ ےس تاپ ر کل درود ؛ ییہ مت تار ےک داب د
 رو ضا ا ےہ لم او ممے ہل را رکے دا سو
 ںیم گو ہد دام ےس ےس اہ اجرک جم تیس لاک )ہد اس نکرکےس ام بوخ ی دردا

 رداناباراُمر ے کیا ںیم سر لا هک سا نااطمم ےک تطم یہ ینا کیلا

 ماس تان هم



 2 ترا نم رام

 یبا شک کردا سیتسر اب سیب ناب راک سبک اد تا نا
 ےہ ۱ رش کی ب نا ےہ لارا نا نیلے انب ل اع کت اسوا نا ر کب سرت ساپ ہد ںی

 - لب سو لب هرس نخل سر
 ںاہ ےل ےس از و 3 که تموم مر اس ےک تیب 1 رر رپ هرن ا

 ۔ ںی ےتارف سیستان
 راک کن اعر کمو کیا ۔ موب ثا یف ا ت وض ےس یا ر ب

 کک یا تین رس تر ل سیکل کک کک لاطس سیم
 ها رک تشم لر ترم هرم هی ےس ی رر لک( تہ
 “دان عارلال ۔یھ ملا نک و تیما تیم رام و ۷ کا ت ا

 لر آن ارص تزعت- ام بلا اں ن ادیمرکت کاک اع
 ےس سار ماس نوکراپ ےک رم سا رکے صا نر کرو کیک راہ او تش
 2 روا لاک ن رکاس پر ہرا دعب کس تردد سرور ےک رپ الاب

 ۔ ےس ہو ےب ےب ےک لن اکی شاپ ےب اک

 ناز ی تالار
 لیزر نایب لېد هد روا چہ لوشراک هارد ربات ۵

 یر اص ووو وی مبهم کس ارد هتک
 نرم 1 شرب ادب لاوس سط یب عدس تہ اھت ۷ار ےس تتارروا 1

 اب لب تیز ا ؟ سی اپ هد ےں اثر ٍت اطامر ہا رارو تا

iS 1بب ےس ںیہ کاو رس ےک ں ئالس صلح راغل بر  
 دو تيم زینت رس و ۔دایل دا یبماصلاد دوهسلا او زی ۷ اوس نزلا اهيا

 لو ںیہ نون رام کرک ا ےت ےک ر خا رام )یوم ہرا ےس کیے یل ےک سج
 نیت ار راپ ردا ساک رتا کت اعاعا ےب رب کے ےس کہ نیل ںی وہ درخت

 مال نیسان ےل



 شک ار ما"

 عسل هرچه تال رکن ایا ل کچ او داش ایپ بارہ ےک وه کرک
 ےگ هه رپ سی تی رب ] و کردا 4 ےل ر ے نایا لری دا

 ےس سی ےنحم یف کک یپنم سی تم یم ادصا ںاہی عررکرر د١ ےہ ےس غعررکرںوھھیکار .ںسیہ ےترہ
 تره سر تل ںی ناب ںی تیم ر لام ےہہک کہ ر وت وی ددا نور کس ار نرو نیر

 لو ایسا رک ی بل وا ےس وکلا ن وت رپ و 2 اصن لو ام

 رنک عا کن اف امم ؛ سی ےترہ زر لگ اب یگ نیر دا ہد سوپ تساوت اش
 وزير روا لر رس الرز داں ا ر ہرا سارک رسا ںی

 ۔ 2 ا ےس یر مم ار روا یر رخ درب لر ہر

 س 722 تعامل
 و ے نايا ل ارد | شر هک سا شا چو دا ۱۳۷

 لک نا ےئرہ یا تان کل السر دا تاک ان سالاد نسل هو رگ
 روا ےک ھت لارا ےس ازکم امر کار ۵ رر س | نان هرافرر بسا نہ

 درز یا ےس لگد ره رپ بل عب ےک ےیل رک رپ تقالر یکں رل اکہ چ
 ےہ یبرہاظر دا تل ن اس ااب از جم ےس سکی کس کل ےیل سروش تافل

 ار ید گر 2 27 گرد 2 ۷اا رخ نال ۔ورآت ماظم رب لاسر

 ےس عانس رب سنج یزد تسماصنب هرابک تر طعا رک تب ا.
 ےل ےہ رشا ع اس ےس نر یکن عشر وا تالا کل رر ورتا ککے کس ت ادلع مرد تہب
 ایام اکے زا یا ںاہ رک از یر ی ام
 تا ڑی ہد ںیم تر تالار ےس ناب!لاروا ل سر ےس سا یل فلج سر رپ تاب دب
 گستر هد رکے یم کت ی الو کلا“ ےس لاد هنر بان تا ياد لو

 دوا ےس ےس عد یکن رم طس دو ںی ناب یا تالو کر ی هست نا
 تبرر تلا تازلا ںیم تیم وا ےب ےس حد کرب فرن امینی ا تالو کن ابا لب

۱ ۰ /, ۰ 

 می اد ھم

 ہہ



 ا نعم
۱ : 

 ے رپ ےیل کا دمخ تہ ےس نار یل ار د) ےہ ےس د یکسر لرد ےک ریا تک یر ادا ج
 ےےہر ک

 هر وتس ور یر جگ اہے سس .ں تیکت الد تایر ۹ ردا ۵۵ نحل ں رہا ں ردد نا

 لاضع عر رب نش روک یہ ےہ کل از دتا رپ تح کت س اا لص الہ دہ ےکر ولار رکی ی ئ ترس
 نيم نایب رضا یرط نشان

 لصف اب ىنلا ریپ لص ةمابا ةه ىلع لآ لا طور نم ےئیہالا ہذخ

 ںی تاز ہر . ےس ایف خاد یل اراک ب نارد یب هد ی لر رس
 (ھ تر ت ادچپن ماک ےس س١ ۰سب دار للع تا پس یم تععا” ےس ارنم نیلا ںیہ تیب ساک

 ید ےمش یر شا ینہر رکے لم ےرکل اوس کیا یم عرکر تللاعم ےن لع ترک اھ ےگ
 وکرم د ٹیپ کی رکا یک ےس تی اور ترک کا بکر کیس جد یکل و ےک تاں ا
 بحاصر و١ ےہ ےس تالد تيم سره در لو ارگ فا ب
 لر مدد شرم س وک بر یکے سا ۔ ےس ںی شم هکر بح اصروا تراک
 ںیم لکت سل ان لس یاب بلا کے ٹترط یر ال 4

 ۔ سم ےنرکت اش سی عرکر تلاعروا سب ےتش و اکر کز ان ی نایب
 رها سم ی اش ال ضیا نکن گراد قع ؛ سمت ےن یس تاب یی 7
 دوام عد سس ۱ نا مے ےہ یھ نت ناشی یف نقش

 ۔ ےس نام ہین سک یم ند ہک کم لعم ل وترا ار ہ۱ رک امر نا کس سوگ
 ںی ب تنا تالف تع ے ےیل و ۔ چ لام ہں تیا کالو کب ےاز هد

 هایلد ا یرماصشل و ںی فا دایل را مهشس ےس الدا حک یک دیا لاخی

 تال د ےس ١ہدا یل 3 بکن ودر مع نزن اپ نخ ید نود فک هل »

 عمل سا ۰ تستی شم تنفس ته هلو وَ نعم ےک لد ۔ ےس
 اک ےس زحمت س ار نام ےک صن کو لام تی الو رکار دمحم ۔ ےس ا الدا
 نرخ ںی سد یھت ٠ ںی و ۷ تنصلاد ے

 روال درب هو . ےس وک س کت اد کن ود زی ودل اور ہا لد سش ےزانج یسک کرک

 سض ےس سیم نم ےک تسررروا بج ا نب ںیم تار دحتم یکن رخ. قزل نم یا
 شی ےھس سی سے مشت سم



 مش نم مم

 زرت لا مه یع تورخا هللا مایل وا ناالا ردا نصعپ مایلوا مھضعد تانہوم او نونموملاو

 ومب ےس ارپ لامکصار اب ۳۷ تفاطاام “الو ظفلرد اے ا ٢ ر تاطرفب سم

 ارا تسرد لام ت ےک ل د کک سرک بد ا یی ب تاب د نایک تیام
 سز با. از عم ےس تا افر یکی اصن درب ےن یلاھتر لا لیپ ےس سا کیک ہہ ےس

o۔رھددد سمن ال ہاروا لر هر« یم ہرکاد کت افر کے ےس روپ اشر ی  
 کت یر دا یگ ٹساعہ کرب طبرد ےہ تارتں کام یب ذ ےک تل افر لمس تا سار
 ۔ ےس تالغ ےک تمل

 ساز رخ ماس ےس نی ناو ل ترس او یا کیا
 تنم چد یکوکس اپ ماھ امت اف ےک تی سن بس رب تب اس
 رام ےس جد کیم مع ۔ںیم اد ںیم س١ ںوہ فامصوا مہ ںیم نج نا لر ےس ؛ یک
 لے رہ نام ےن درک کن ا رجب ےہ ادر رر کم س نار نارصم الا هادی ن
 ےگ لا تزمحے ییہ سہ نت امس ب اورا یک تیز. ایدز رم سد
 تیر زير ما ےس لاس ست نیک ا لا
 ل ترم اب از ےس نلفت ےک غ ترص کمک نا ےس رپ لا نوا ےک
 - نو لر سد نای البا عم

 لوس یاسر هال تیط لس که اساس۱ کس ےک
 بکس کرک سا رک رکن نی رام ,تساک یہ تلا کے عر زان ےس ل ترک
 رب ےک شکن ب فا ںیہ تب وک روم رام ںامی ےک نیلم ک

 نارواروزگی رس لس ١ کک یکے یہ ںیم جی تی اور رکی ت |
 لی لرب# یار ےک

 له ۔ ےک سم رب سا ربع سد جام سرا فا
SL 
 نوک ہم ںی یر تک وان ےۓرت ارررھت ار کرب را می

 ار کا ۷ یم تزمک یار تام روا لو ساب لم# نوک نوت می 7
 یر دا نان تاک



۵ ۶ a 

 ہرا لا ایم

 تین رم هد ار اد مه ی ںیم تی ہں کا کرک سارک ر وکار یکی یک ا رھپ ردا
 هکر مام ےک م نعم ےک ایک اولس ےیل ہل وسو نیا ل وت نم د ےک رہی کے تم ےک
 لرد رک نایب باس کے س ب یہ کام ن اید لب اروا لوح لا صخر ہک
 ےہ ی تر سر رپ ہد یکے ترامپ سا کیفی اراک ۱

 . سرک بی یتا سارا )مر رشید



 نراس

 یر ناکامی
 ما لبن ا نیز نیر

 ۳ مون نا لالا مایا

 4 ھ7 رزهآهر نخ اقولَصلی
 من ر ولت لکل لئ نوقع
 9 2 امالا لزا امو تیام ا ناکا

 نشر یر تک
 و 0

 لب عوریزاتکلاو هو رقل مهنم لجو هْیلع

 وآ نع لا وانام س ليلو أ توغاظلا

 زءاجارو ف لسا
 ونک بت یلعا ہللاو اوج لو ھو یغکٰلاپ

 ا ےسسےچپسسشےچس سس سس



 نسیم

 اف اک و ْف ۶7 دار نکی رتو ل ن

ENE 0 
 نشر یو لر نرم
 ارثاهام نیل تساوهطآر رپ و آرهلرت

 ی ہ7 “<2

 ری سو را ےہ

 7 کے ردد ردا بالبر نیا اب ااا ر

 اشر نیر یه تسد ا

 و شاپ سکس امن بج 2 روا را

 نیک سارا ےب ار یک ا د

 A ںیم ل عگ و کے تس وکلا

 کاما ےب کچ سج کب ا لک
E RS E A 



 کن وردا 7 2 ا 7

 “میچ د اکو لان بج ہی تکح داماد ین
 ترشک مرد نو ام مهم رب لر ی
 ات نر تم

 وس امی ے اد مش نسل ورک سرش

 گپ جهت ا
 لیلا روُشروادردنزب ےس ںیم نج کب اک خر نجم

 گو ی گم کلش لر ےن
 هرز تبسروا ےک ںروہم ںیہ تیشرت هوا کس
 سا ناب هام ےب بب ےن نم سوار سیم

 ل فو رام تنی کو تک
 منع بو یارو اےس ںیبو ےئل یر مرد ےس

۹ 



 مضر ناسا

 ی اکو تیک یم ےک یھ ی لرد ب
 پرصورو) ںیم لوم اکے رو و هک وا تب
 ی لو سا کم دا سی تر ھپ یک

 مرا نوید ترک تام

 کرک یمن ےس ےناھکم روا ےل ھکن اپ انکی

 لی ہر کرا هوو پس یک زارا تہ ان
 2 م

 طاطخا کنز ید روا غا
 کس تاب نا سالی ج اب رب بس سر نی رد انا بب یم ںیم

 - یه نیر یس هاب فون تا هستم ےس نر ےیہ ےک نامی یک
 ۔ےہر زکام تر ام نوک اک الپ اکل اور ےس ےک در یت الا اضف کت سم

 ئی و ا ھا کھر سی ری ھی رونا
 رک شپ طس رہ ل اطا ےس ںی“ ات ہا ھچک یک

 ناب هارد ام رٹ یب ےک ے نانا لاس رد ۱ےن کوک ما 7 ر ن بلد
 ار کج چیه ترک آم ن؛ کدو ایک یل رخ ۷ ڈر یک الم ا ےک ںولردر

 “کرک ن اذ نایب سس. مت در مال امر کنار دا چت رک
 اکا اور الف اکا کر کر ناب ۷ اب نر E ےہ کن اراک لا ا نک

 لر هو زر فک هبس نهنگ زدم ها تر را لک و یم



 مش نا ل و ر مم

 کر ےل ےک نہ پاور ورن کپ ےل کب ےس یہ پس پا تک
 لان تلور یکن ردا ےس اروا ےہ نا نحو کی اکی کن ج۷ سب ےل نایڈ ایمر رفت
 : رب رہ ےہ امر مات ت رشم یک اردا شب ےک ت ااا ید روا اور رکن زار دارارثا

 | ها نر بس ای درب دا ی 4 ام ںیم مول سک
 ےب ام رپ ناهزادرد لانو تراسروا ۔ںی بر هدر لو ی

 تار ےن مکہ ساک نال ےسررکش طبخ نزد روا الغا کن رار
 تی ےس ص کل سارد نورتو تک اپا رک ب زہرا ےیل ںیہ کن اردا رپ لزا

 ین ررپ تزن ےل الضار دا لام لات ےک سا لصصارد ہک اپ رکاب تر ےس

 لب مال الخ د لامع' ےس نا دعب ےک یی 3 تالا کرکے س ار نامی هم سا

 - بس نفرت ارز قد یپ یسک نطوا لن یضححس یم نر زدد ےہ ایک
 لی ےس ایل انب ید قا رک رد ےشامقے ورک وازن من نایب لا ےک = ۴

 ےسر نک انہ تری دقت لا ناب« من د نف رر وا تس د اپا کر مکه وا باک
 اار عن ے یر اھک ت الکل نال ه تس ایز ک۔ ےس اظ ےس فل را اتم نیاید
 رک طش کئ سم کیا ۔ ےس یک ر ہلاکت لام سما ےن شر گیا سیم تیبآ سا اھ
 هر رود کاکا اب سم زا یر ںیہ رر ھر اک بہہ ےہ روپ

 لا نا ہر دا ںی ےل نا اک ہد نا ڈار ارت اردا ںیہ ےک ہت ار طی بی
 اع نایک مک. ںیہ ےوہ رخ رگ همتی رک مور فا نا یهو

 رام از لایا تر و ا ہلا تیل ںیم لو ےس جم دو کوک عمر تاک زیرو
 اکے چپ ےک ٹنمم یی کہ کرم امت ؛ ےنرکادیس مرد ہار زن ات ودروا تالاوم ےس یا ار
 ام ےک نند ےت خار تے او زا ن ارا ۔ سرک
 ےس تالار کرت بدل قلت ےک بابا ےہ د ہرالع یر مس ام 7

 ےک سے رگ مت ازین هک ترھو ت زر هلو کے ےرکودروا با ب ۱ ارگ

 ناز ید سان راک ملاذ ےک ا اردا ب اک رک کت ار

 ماسه ته
mmسس ص  



 ۳ ۷ سس رس نت یر ج2
 سری تیشہ یکن الس کیا ںیم ران کت قا رعنا مچ یر .ں
 ےک نک سا ےکر کرد | حر اندر ےب ےک تا تالال امی ۔ےکہ ارپ ساس ہدایت سہہ
 ےس نکے بم ےہایکلش شہ یب دوطم سم ہت ار کنید زاهد کرک
 ریبن ال هکتار و سود هو ررر رکی کں اچ تلک ردا ےس کب تد تالار مس
 ا ردا ےس ریہ ارن اید زب ےن راے ۷ رود مد لزمغب
 ۔ود رر ھگت اردو ےس ناک ے انعمل اڑ ےک اک ابر .د کارل اعام کک ن ایی
 تے -7
 سیر سل یار کن از

 ےس اردا ںی هتل نان کا سهره یه برد ۳م
 هه رپ تکنو بخت ین لر عو يا« يک
 نارذا تام هلو لی فدا تاک ل اک“ کن ارب“ ںی سرگردان 7

 این دے را لس دک نوعا کاکو ہال لاک, تست در اد یم
 تدرب عادا م افر ز اف راز ۷ت لاسر یکن ۔ںیج قد صم ےک رام بتلردا نی ام

 لک ےہ گارد ا ياد ح الف ترکد تإ ا ےس ادر رب یک دد تیا دا عم اجرک

 سپس رک یم نورھپ ٠ ےہ ار ایکددا اوس ےک دب ند ادالج لے ےنرکل صصاح ی ایما
 ںی ا نرم رک کے زاد کو تار صر دا یک یا رپ خر ےس ارشد سن وہ

 تار عج بز بی مطب در یر واچ لایک اد لک چم
 رز کر ایل نا لوسر ایمن ؛ دلا یم نوا بجحس یلص سیکس یم ر کس یم
 برس ست برج تستی کس ا ؛ےتابع لم ای ایک اڑ
 ابر ناک کد ع ریو چروک السا روا ات اڑ ثسبح و رک, لاع

 رم لاد لر ےک س اردو ہد ؛ یف ںیہ سس رک يا رکب شب اقا . اھ
 لولاو ےئب مرکز اس ےس سج 7 رے ما ےک را تضاد ا ی راکت یار . ےس یک

 سم گی انوکھی ےس کیک ود کوٹ لی ها حرم سر رد ۱ ایگ کھ
 لر ت الدر یک ت اورا کیک هرکه بت ماس ےک نا ال ہک

 ناوا ےن لالب ترضحس یم ہتساد . ےس ےس وہ سیاو ےس نین پر دب ےک وم رو

 یہی سس تہ ےہ ہہ ص ي ےک ےس سج



 ا نرالا

 بس پهن روا یک ازا تکی درک نگر یک
 27 زور کم کن ا سوت روا ار لا لم الساے نادم یم لد ےس ہر درنیمولدرکارس 7 ا ار

 0 هل 7 0 لسا ےل تردی اد جہ اراز

 کت کپ ناذرطاخ اک ٹن الب یم ےسرزامن کے سد تیک یک ےس صا
 ںی ےہ آں اردا ےس تب اڈے ناو ناذا تیس ےس تاس اکرم زاطلر

 سر ملی تست مسن کسر مامان ہک
 1 ِ ی مهر دم ۲۰ ملا را شا ۔ ےس کز ازم کا ار به ےک 4
 اهر ی لس نیس یر ورد تاب یاب رسا سم
 - سلام پیتر نادت یکن ا ماس ےک کہو یوق ارس ترک

 رسا ا سہ کی اسا لے سی د تج نتا سا ےس تؤیقیم کے رہ مش

 کرام لر ےہ بار لا تسررلاد فسا نفرت رپ وری ارد ۱ کالب جار

 . ےار راز تاع کک مم 37 مالا ےک کک کم رح دار نا رکے ر

 ما لاعور ياذا تاک

 اس لب اہ زارا ل ر رجل کس ا۔ ےس ےس يه یی تازایا ےس م السر نا
 ہد ۷ت عی رکے یہ لد لس ا ےس ںی همکار ناف ےس تراع

 به طب يه سی تره هستیم تسکین یب
 گل ےک ے ترک دردم سام برس هلل ےس رکے اسکا ارا۔ا نار

 هر چپ رک لا نب ہم لس هنر تر کن اردا ںی
 ناد رگ ےس کہ را رو مکه شر وز دا ےس ید بارہ برا مر کار ےہ رب ےس

 اکرام ار هی ندارد تس کہ ےس ےب ت > هاب بود دروس رس للل غم

 هچ یکم بارچر و ےہ صر او ےس نررپ هارد نس ناب به سم

 زر رز بوس مرگ ب ل نع یا لری نادا
 موس غیر تا هل

1۳۸ 



 مت نار رام

 غار ز ین ےک ولد ےس ہم اس ےکےنوکس انڈر اصل لگ مع ےہ انک ن مچ یارک

 لاو نسب عن هی کس ایکن کپ ںی الر کس اکے گل اوس ےس سیم
 یدک دارد نرو سی لش کک ب ی ی ی هک
 لا بد رسا با یار ی سد پسار طع ۷ت ایش کا
 رے ام فل

 : لو ان ری لو بش پس در
 کے ھی تک یار ارکں یم رخ ےن نت ءے راج یل تا تار کا گر

 کد ساق ےس نا ار هر الم سی یل روا تام درک: سی ہا

 هه کا هدر رک ج کسر کر ے یمد؟لوقتم ن وکر ا ےک سیر
 ۳ 1ہک َ كه
 ۔ ےاھا بزا ناف ارل ےیل ید ام

 2 یک ان یکدو

 کم رو بقا ۹
 ےس رم دوا لرب لزا )هک ناب کرد لا | تیک

 نحب میک سکس اف تبريز چم
 تماس لس کم ا دلا ےس السر ب ےس ود اڑ قام رک

 سپرد ےن زکر پی یخ رپ یر کرک اذا کال ںیم تھ ہت لو
 ےک ںولاو یش نو تیا - ےک رک ہت نم فحش رکے تعا: فیزخر ویب
 روا باکل ا ےس یز ا ےن ہل ییا ۔ےہ لوس نان رب تالا سرت

 رکا ےس ںراملسرکں کاج ےس فار رک دس روف ہو ا رکی رد ادب قر لا

 تم ا یم یخ ےس نار و تن راک ہد مد سکوت
 روا لا ۷ک ۳ لر یر 7 للاردا رپ بارش ال هرعد تسدخ لس که سا f رپ

 ہم سا لال اب ےس سارا ںپ نا سد ریس ںرارسر ما تر سا

 لید اھ اما رواں کا دیحوکج یر دا یھب کد ذ کے پے لاعاںولاو ےن
 کار حا فا هد رب ےہ اضل یر مبا ںی ےک ر نار صا

 ل ےگ مت



 ۳ ص

 9 4 لا یم

 ۱ هم ام رک ےن عطس ھوا تیک زام ون راررناز

 ر یدک رب ابل ماعا ےس ےل ےس انہ ےہ ےہ نوم ھو شرا لسا
 ےل ماس روپ سکے رم کرکے رر کت فایرد ےس ںیم نفس کک کرم
 ےس رکے اک اک اج زد. جعل رپ تا سر بش

 بنر مکس 2 ریبن رکن نشر هک مچ ےہ ادراک لسو ءا

 ا ےک وک بس ےس ی ایک لعب ےس مدا چل اں صح کایہ ترس ایام

 تم بن تاجر کر یر
 اس رم تاب یر حس ںیم ںوقاب نوک. ےس سیمخ تاب رکے س سیم ںگپ نکے
 رک راپا ےک ب کب ب ےس ای اکی ر اچ ہک سایر ا اوس کس | تل تر
 روا یک پ مہک ج تک ابر سرب باکس اسرار نی ب تا

 رقیه و يکي راز لی ےک یم تک نام رپ سرب
 تحسین لرشرردوم تر ۔ سب سا رقص کا سیب
 سا ست سہل ےس ا یر کل هد تارا ماس کن آر قر دا سپ ےن ا یھب رای شعروا سوم

 ید عود مد نوک ےس ےب لام راہے
 ۸, ی ۳ ی = و

 نرم سا ۔ جسد بر دایره سل نال بک ادا چي را
 هکر پا نایک دار رپ یو ما کل لر یہ تیس اے
 ےل ےس اہ سا یی زرد هچس ںیہ ت | رک طراوت سا رک هر ضار 1

 اے الع ۔ے ایرایغ نام ےس ہاڑلب بر نا امن سن سز ارل کک ام

 2 تا یکن ؤرف .٠ تک دل مشی ال مزلاریک ہا عل رکے

 کیر رباط کک تاس ےہ کا ڈرو کی کن ا ںیم سارد اے تصر ن عل ت
 “نايا تلور تبا 7700 رک کس اکر کت یب کار ا ےس یم ضرر ورک

 اوہ ےن ہریرہ با رظف از. ہر مالس نبرشیلاردبع یجب ےس ںیم قا ہد ےس یجب لا
 هم ار ملت هیچ ایم پر تی سا نر

 مالسالا ڈر ادا ا عل

 ھ۰
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 د

 ۸ لا لال

 ترک یش ترعروب ےک نابا تب ل رنو ايده بما م نور

 : تال ےب روا ید دا یت ادصم ات یار ش اب .اھت اک ار ارب
 . < ق ار شا

 تیغ تم رب
 ب ار م چ۷ کل ودر یب شیر نو 7 رکے س نر ےس “°
 ےس سیم نجم ال شف اک اد خر نک تنا ےنارھٹ نمود ۔ےسہرٹرب یم ےس ںومخ ا

 دز بس لب قشر رک سرا
 سم ثانی سرب شب تسریع ہراہز ےس بروا ےک ل راب ںی ہجر د
 ایک ر صن لد ےک رپ بهش یکے فط یاد کر پر

 رکنا مسد یار دا پس ارب کرب ےس پسر ا سر ارب بسا ںلالسکں یم
 iy اترا چپ ان والس 4 زىلا کد و ساب ارن ررر

 لاک رو ں ایت ی بک ع آنا ہک خطرو تشعل کادر نیب ےس الخ نیب ےس ہد یک
 اپر رر وارد ین ارم یکم ند ۓھرد اچ ےس دا یر اھم ین اوا ےس تب ےک سج ےہ
 اکو عترت ی یکن اطر کے یک ب یاد ےس ںی دا ںی هل ب
 راے یگ رپ نکہ او مط ے نت یم نیک صا ات را یوکے ا"
 ۱ هر ہک ورح و

 هر یب کک یا یب plr کک
 تے وی کن اپ ےس و نزلا ۴ت بس « یر يه ترا ار وا بعت کار
 ر ]رک بز 17 مو کی عت یھت میر یکں وگل ےس

 یک ےہ ارد یحی یاہقر خر کے ی بدط ا کس . رب بیس یمن کت
 درک رد 1 رگ گار دار لس سم لت 0اض ال روا رو دے توسل

 ره هم ار او دم | ےس ج ےس س اتے اکر یخ رتی اک دادند یب ان املای

(۳ 
 اد کہ ےس ےہ یو رہ سس ڈش سرے ہر ےس ےہ ےک



 ٤ کرد یک ادا سی نت کل 2 بز اوت سیو هک عن /

 ےن ےک م ونام ےک رک پس چک ۔ ںی اشن صابر وا تھے اھت
 رٹلارکں ہجر وا کت هل رپ سہ اوب بعقار ارب سہ ےس ہد ی ےس نکہ ےہ

 لر اترپ کت زلف فسسترو ایا ريز ذخرواررشب -
 لر ترک لسا ےہ تذل فاش روا ےہ لرب ےس شر سیم بیکرت لرل نم

 شر ےس یل ےہہک کت دذمم اتم یاب لا عل نم بوم گیاذ نم شب ی
 یارو ارقگےس نا ء ایدرمکرڈ ےس تگ لا تل ےن شد رپ نم سم کک ہو رر

 بس عت او کی کب کہ رب سرد وار < اب الا ری نا ےس مر لل م

 ا الرش ےس یر فلس هتل نسل ار ندا ما کادو
 مراد لب جعع- نا د سا ارو| لکه کن اش. ایم نک ھم یس < 1

 تا ید ھے س سز سر رب ئالخ سستا وخ یبا سیگہ درد تاج بم رک
 دوا ےہ ید مل یم! کن طا ےس یاری “اسد ںی یاب ڈیرہ یک امید ےک
 تب ار ےس امور ےک چہ سم عمل کا سس سه عن
 راهش نرم ریه و ید ی سیم تررممسلگ ات هر ںی رپ ںی

 سکے یی ظنض لاپ ےس ن ایہ ززا ا ےک ن ارت ناليم ۷لت سرک کک پسار ب یر
 نایب 7 7 سا الرضا س ام لرضترر لنج ظف ںیم نرف ھم یجب

 رع ایم س ارل تن تل عج مال قیر نیم تو لر کرت ذ
 یم رتل ہررسر پچ دا لد اب درن رکن رج يمدمچسسا نو ریو
 پالا الرا لاکن رک ررر اع تم ر ںیینم تیر نعم یک کی سیم دمہ تل

 در مطر

 لود نیر زياد ی بسم کا قو
 ےہ نم تجگرب سرم نزن سکه ترا چ ےک یک ا ےہ اکی نم سا

 زیلا ہل نم رو ےس فطخ رمز ب ام اراا ے لٹ رہ ظحل ن ترا طلا دک

 “رپ ےس زا سيم هر یک لحس یک ت زع اط ےن ںومنہ کے و پس ےہ 7
 هزل تط ہر بر م ترس. ای 2 گم کم کر کلا سه تم ورروا

 کت واط اداب ناطیخ راس رپ روا ررسر رب ںیم ارکے سرکہ نم ددا کم پیر او

1۲ 



 2 پا نام لام

 رک ای گے یک یب مر زمرکس ١ رکے مرہ نمک اات سیوری راپیدا کن
 الا رد کا لی ارب س کپ بر ری یک اما ود یکن f ترت ارد ب کل ا ےنں کم

 ۔اگےل ایک ک۱ ےس ےن رہ
 ور ںیم ںرنددردا سہ ھم د ےس لیل اداوس نع لنحو اکہ لدا ےہ ارث ںی ظا

 ےب یک ا اینک یم ےسر سود رد ےرککاکم ام ںیم ترخ آے نا ںی ہعح چ ںی ا یا
 ةراهررا کا د ہو کے س ےک یکے نر نیت ےن ای ترآ ارا ےس ياب رکی در ار

 هرم ۱ تر رز کن یوکس ےس وپ ارب ےےں راو نام ےس انک کا رک اک هع خس
 رام گیس سا چشم

7 

 ل 7 رام 6ل رار

 ےک رپ ےک ر گلاس ال نایا یک تھک ےھت اس صاف ب۱

 اب نو ےک وپ ےک ایمیکں یہ ںولد ہد چک سے اناج برش ارد ےہ سب اد یل یہ فکر وا

 نشو نل رپ ماس: بسر وت ات امن زس ےہ ںی اک رن, سمت وہم ےک ولاد سرکہ س نا
 مارزارا ےک ےس ںرلا مد اس ری بج نا ۔ے ےل تار r السر را تسر

 کر وسا ص یک ےس ےس ٹا خا عور سرا ناسا
 و نار نم ضم ایک یک و لس ورشو رای ن ار هک ور نیش نم
 تہ تراشارو بیا یا قو ےس ےن رد رٹ اوم رگادمخ ہر رک لے ناز یر

 نره ره تسنیم ناو سل مد تام س ریہ
 یراصنور وب ےس تم س ارم ےہ سرزد سام ل نت روس نگر کر ےس

 دن یا ے اہم ےک ےن اج ےس رپ نک رہ عت درش نایب تیر لادا خر کک نا
 هل ےہ ي اکر زم ۱ 1 ۱

 رج لادن نر ساک د
 ید سرکه رود ےس پ نو رک بد ےن ہاط ےس ںی نایب زره

 ماسالا ن تارا هل

a 2ی اه  



 مش نراس
 ت

 ی ناسا متن ایا بالهای مر رسا پل

 لس یر هاچ لب ںیم ند ن حس کب یے سپزارو ؛ ےن ا[ یم ید ےس ںقپ
 0217 ےن یک یم ںی ےہ یش ناب ایا ےس ایپ رر | ےس یک اےس رکن ا

 سا ام ےک نا تقد ے ںیم سلجمۂ ناما۔ سہ ےتا سپ اد ماس ےس ذکی سا یم ےن
 74 ر لرد ےک ا٠ ںیم ےب ےک رصد ںیہ سرا یرکد ۷ن ایر - تر ے ی روڈوا

 م هچس ار اه بخ لا ےس
 رم ص ھم

 ںی رم الا رمی دہ
 بعد زور بنر لر زا هر تین تر 1۷۲

 تر امن ۔ ںیہ ےک کت اکرم یب تیک ںی تیک م حل ام و سیم ترے رک
 تبفررا لر ته ےہ رب لا ۷ں گول نا ینیل ۔ ںیم دار و اکی ریس ےس ناورھروا

 رپ د ورک کٹ از پارا ۷ن اما ںیم ےہ رک رہ کے رپ ےس

 آن اهر اک ١ مدار وز ی: تل جن بک
 هج چ لر رم نایب لام ص اون لکا چ لام کم اوہ ےس ن ار ترب چ سر بش

 ظاالدفرو ۳ ادعت یر کن اک ہا ہر وا ساک شیر ۲ لر ۷ رکی دری ا

 . جگر دان سرم ی رژ
 "تردد تی جیره تعراسم ےہ ام فن ور ام ںیم داشر اص

 ےس رد ککے ل ریت نا ںی رش اھم ےس نا ایگ کے ی بسم. ںیم ےس لین ےگ
 تعرب رر A تن روا برد | مت دکمه ساب ےس تجر

 ی هه سبب کاپ نا زاها نت تا
O ESراب ناک ا لرل رت یل ارا ۔ سہ الم لفل  

 جی 7 نز برم نادر ردا ا ےک ر ودر ل بن رگ اس م

 اگل ءاندحتم ےس ناودمآردا نوک رک لا ےن لو ےش یخ ٹپ کس

 مس نکس ارا ھل
 اک ہہ ےس ےک جم ےمٔ٘ىےىیييىىّەىمصِكجممسم٭ ہد یٗ



 نا ےس ما نادم پی مری بهسازی
 هم هرکه سنج رک ےک رم کاب کا سا سه کرک
 لجن رکن سکس زود جنگ ناسا ےہ ام کک

 ۳ r سر سمن اد دم ردا شر برک ار ۲ ٹرک یہ رپ ٤ ںی

 لاو ای روا ےہ نادردع بل هراز وام ےس پس ۱ ےہٰلادع ہر رمرادقم کیپ کلپ مٹ 7

 کس ی ےب ےہ ١ب١ ںِم ید اکڑ د رک سک e اڑ س هری دا س نا م
 هرس اچ ۳ ٹر ےس یس تاود ےب [-لب ےس یارک هکر ےس لار 1

 پاپ ےکرما ےہارکٹ رجط ےس سکو ا رپ ےل ید نک اچ
 ےک ںی سوز ہد داملا ق ر تصر وا طںا قع ن اددع ۔ںہ ےس کے می ںایلاگظندفم کن یہ ں ام وک ا

 روي سا هان ارت اب هک ۔ ےب-نادرع ام فا کم ار کچ رک لا

 ؛ر اٹ دا یوم باش ٹوک م اوکو ورب کہ پس رب بلطم. ےس یک نب ںیم فار
 رسا ںی ناک اردا ںی اع ندا مک هیچ ماد لای
 تم مطب لس بلور اه سوم ری لاو ےک سس کام

 مچ لی نادر سيد یخ رب کیا ترم بی ترشرہدرب ںیم
 ۔ ےہ ایکن ہم مم ےس سر کت فا کا

 اس ےس سجے ہ بہن رو ا مطخر کن اما ییکڈ سا نره بر مو ےس سا
 ۔رس یہ رو ںی ہار یکی رزق مارک وا یم م گیم ند تار
 ہم ۳

 ر یاسا
 لب ےس 1 ۷

 ۰ا کادخ بج. ںیہ چیک ایت ودرب یسک درمان یب تہب اع کم
 سار ےس لاردا لو ےگ امہ o نم نواز ارو راکم ارس سا هک

 کرب اوگرا آب لای اکی مری “¢ ےب ی ناعم کروز ورد

 الہ اھا د نمار سس روال و تلف کم اھت ادرک کیک تارو تادل

 کڑی اکی نم ید فدرملا م١ ےک ںوما ےس ےس بر لرد یس نم رو -
 2 ہ6



 ا ناسا

 ان رفاه عمل پا ہد ںیہ تاو عنادا سرک ان رکا ک
 - رپ مبل لب کس تسی» روا ترکی سم ارب عا مع فراز زا کی 1

 ررر تکیہ تہب ںیم صوص اک ےہ کف ی دمر نر راہ ام ا دک تم ھی
 ےس ےےنرکاوا ےک فورا ما عزف ںس ا ںی ہل تم ےس ضش ا کروا تفو سک کے ہ رگ یک
 رم لاش

 غافر ر الع ساون ےک ا سخن تیم سیار گی رب نه تی لب
 آه( بسا ترم نو هد لات ره مورد هر اک
 گه نر تم لرم رر یر گلو هر اه 17 ff رک اسو راک ےک لا

Aصدد ین زد کک یاس یکن اردک اتم ه تارا هو کا  

 هتل تر لرگرب لا هنر و و درج وا کس تارا هتسراس رک اھ مر 7 غاردا

 نیم گور کں وہم او د کیک ص از وا سا ےہ 12 زی مال یی نرود ب ےک

 ںی ٹو عمر سیب کسب نایب زار اک نت یم لاطم امن ال ۔ںیہ ےس
 کینو ےب کہ س کل علا اک ل ںیہ ےک اب ےک تیب آں ا سرہ رہ نبر اظ اع ربی یر
 ےس مع که سير فر ۔ ےس سیم یک کت لقمہ از ےس سا تب1 او ٹش ٹرک الم
 لنت کو توکل نيم ارت کس نیت تلہ تم رکے اھل ےس ار
 : ےہ رک فٹ لام خو دالےس سا

 ٰ | تسلط ی وف ےک پ ریاض
 رکی ایر ید لا ےس فلم نمک رکے ساپ ےس ارزو ماوع رکے ب یک ا

 یاسر وک شير رک درک لیکن ان ام یشب گر سنا
 هراز ےن اٹ رص اکر 4 او رک اهر اش ۔ےس ایر اک روا

 الگ پس ایکن ےس ی ر دل ران ہر یش یا رر ارد ا این اب نا ےک ملن نت

 ارگ اج اکر رابزےس ںی بر ےس کن تم عج
 ںی فر ےس کو یکر ا کے نس الخ ےک نار ں مم ربات رر ۳م

 مس تام هل

 اھم دس تھ سچ ج حت



 نش اراپ ۲ نم ص گم

 مم ںیم لم کج کر ںیم کک کر سا ت رد عسل رک یش مو
 ےہ یا ن دی نر

 ہرن فرلیکے مس یر براک یم ولی دردا یاد کما نا ےہ لکن وتنی نکا
 هل طب را لو رادار سرت بام ےس ںوتاسیمروا ول وہہوگب اس یس ا درک
 نام براش يه یت کن وعنصی اول ۷ ام شا ےس نر کے تام یل اوٹ طن سا
 هر رب بلطم قی کل دریا ارش اب کسر ل قت تاب ی عام ےک ت یر ن لب یک
 اب مارک اص . دی ماد مان: رکے ا سو سا دا ی ال الم رک ار مپ لا
 ےس ے رال ا کتک ارت هر آے سلم پام رخ 7 لالعرکم ارد اے

 لٹک لان خو یم کل ےن امہ لی هک رک کیو اک کک
 ۔ ےئاہرپ ید رپ سنے رپ یک



 نےاس
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 ار ۳ وتو 7
 رس اتا
 مح وٹس
 نر نير فملا بحال للا و ادا ضا

 ای سوهان فکلاوق واونمابنکلا لا

 یب او اون اڑا وچول تج ہلخ دا

 مرد نارا و آرا ںی
 | نک نور

 4ک نمیام

 ں4 ےس وپ ےہ ب ےک لا کپ ےک ی دوایدا
 ی ا -:ہہشاوبووچج



 نا سد ےل ےک ناروا سیم اج بام اپ ےک یتا

 رخ یب ےترہ ےک ما گرا یرڑپ تل

 rein ےس ای یہ ےہاررک
 مگا 7 7 ناو

 ڈر ناید ےک نا ےل ا اکر ناسا

 لک تم تن تر تایی

 نیز گر مبدا سران یاب سس

0 

 بارد سري نی کل ولاد سرک

 0 ےئرکر ایما تریم ایمر وا ےن ےن نا

 نکس تر روا تنرلر ود ےس نا ایا

 الرا تا E1 اردا یانی

۹ 



۵ E 
 ناہ لاس 07

 زم لزا نا ےب ۷ دگر درب اور اردا

 ےس رپ دا جہ ےس زر سا سنج رو هچس
 ۵۲ م ۱

 < به کسر کارد
 ۱ ے

 کک و کر

 ده لای لب ترک

 ریو کت و اس نار
 کیش دوا ات نا ریز اتم اما حر گم هد اب حک تی رہ

 ناسا نرم. ی تر ی شہ رب ترا یس ےن ا لرب کند
 کر اي سل لا ها هر کت کد ابا رک رز
 35 از لادبک ت رمح اکا نیک دار رہن با تاع یا نب هاچ جا اره

 ی اما تیب ےس ر رہ زود یار کہ لا تیتر که عن ایل کر جت او ےک ۔امڑ ی١ ے ارح

 روا کیا نا تم اسم ےک صاف . نج عبد رکےس سئافل لا ےڑب ےن دہ ےس تیہ ںاہد تگ
 ےس رت رس انے سا کارڈ زر تیر ۔ اھت شی مال سج اھ دور مل اعاڑب ترب

 ےن رو ES ا
 رامآروا سی لرتیر ےک رتلا مم رومی ملي سو اروم رکے ا م برر ےل رٹ اس )روا

 لا رب ساب دلو تار تان پد |. رکے نجس ےس اجرا س 1

 محال تر وا هیت یو نهم ترور رکی کا ےیل رک کاک ص انب

 ک اددا یکر ترک ر7 ےنرک رح ںی مار رکن لال بجے نر کی ا یی سس ااغ تا
 الس ےک در کر اح اتر مدل نیم ی زلدذ نم تس یک اما زارنا روم ےل ےس ترک

۰ 



 ھک ہ۸ نا سلام

 کرا ترص هپ رک ۱ صف یاب قام کت کد نرخ ندا
 هوره ادم نام شامنروا شا را ار تی نم کس فا
 لار کب سر ع برز که سر کت اب سا کس اف ات رک
 ےرظن سل سا ےن ںوکررذب ھچک. یک درک ب دم فرط کب س تاب نامی یی سما یت
 بل رب کت رفع یکی روت کے عاما ا یس یکے ٹن کت یر کپ
 ےک دن ےس یکن صام تو اوسو ترم رم در ید کلیسا را کری
 ترامس ترک میر ود سود با ےگ مدن 72 ےس سس اره 27 بس سد ےازخ

 2 رک ب تب کال سا ع۳لا ہراشا ٹر تراش یال الاب - سے ںییضم

 ۱ ۔ ےل امی ینا اند ید ےس ںی
 رب را الس ری . سم تسو# حد فلک یکی دریا ۳٣

 تسال رند ید( یدک “ل نطور ترت نئ: برلن ےک باک ل یا تفد ےس

 تر: لر ی تسکین تک تیبا هکر کک سوپ غی دتا
 لی تب الات سام لر سس هوا ےس نان, رخ یں اہ “مت کد دت نزادخ

 ته هر کا رک نت هه بت راک ابی او سیا فلم
 ام تم لولم هل دی هک کنم يه اینفا نخ وقف هنر بک

 ںی ریا ےک ادا یس تر حت ٹلاؤامم اد ہک ےس قف دلا نور یگ ید

 زی لے ہولے رک نب لک کر کرت ت سدم یعی ۔ےس کماد لفب ےہ که لخ ای ار
 ےل لات حس شابک ای و ورب ج اتت ا کک ا ےنشم ر کل اعرب اب
 ےک ما تاجر فی ار تسل ام گوا لامر ؛ شا قی تہگد تلوار پ نیئاخ نا
 ےن اغا بانج یک لات کل سد موارد وقرا شرد |نراراک بس نیا هک

 ری هم هاب هد ار داد گیری رخ یا ۔ ےہ
 تل ام را تراعرت ین. هیات جنون لباس جز هنر طارمی
 ولید را ےک ےک یر مپ دو اک برم ارض کلیات دوا سیب ید داش نا

 ها ابا ردز دالر f اید رل - u بنر ےل رپ 0000

 ریلازامم ےک پرہگر دا ہالو ۴ ارض رکے ا رہ ملک ےس لپ رج ںیم یھب جا ابا
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 ہا نار لا

 لرد نکا سای سکس و لک دز کم
 ناز ساز مر ۔ںہ یہ س خرا لد بسر غ تال اکے ر ارو | ددرگ إا ۳ زن ےب

 ا ار را بل نی م هو ے تاعاد تبمرق کق رخ ٦ ی یکم

 < 1 مم “اور ےس نل ار وا e را لسرر ار 2 قدر لرزن ازور روا ای 1

 رپ رگ تار تند کت سود ا ازل کہ رپ یکی
 توپ مرد ا تل دف ےس کنارم نوبل در ںییخ دن
 هداز رو هد روا در کب ام سوت راس درو ا نیز یک مع ںیم نکے اہے ی ا
 تہ ایس ان یر امت اراپ وش ےس ری الم رک ام کم ینا ین ۔ ےل هوم بل
 هد ے

 ناو سرد کرم ناب ام کل مس حر
 گر اک نام ےک ے روا لا ۰ جبر هر ا تہ ےک ب۶ تنلرو ۱

 لا ےہ ار اکر إ ہں اے شو طمع« لو ره بم بلطم او

 لوس اب لس هم هست را لب لعنت دور طب د ار لزوم
 ددتنع لا تلولخم ادب لعجت ال همتی ناف هک سا

 ےن ےک ت وو وصل ےس رم لو لر له نو ا | 7یک کں اد
 دوری ارم فلت ماری که یو دام بسر لا بسم ۔ںیم ےنرک خرو
 رک | ےک یتا اے ںیہ ہلکا کس وز. سم تک, یلدا علت یار گل
 تم مضر ردات ادب تیز سوپ زر ہل کردن
 نیر ظف سم ام رک ہری هک معتبر نایک

 هرم گز نادا ےک کوں ا ےس نت رپ باس ی ےک میا سا

 لک سوز م اکے اخ ےس چارلی قوت دام ےس ےس ایہ رف
 ورو کتا ریش را اس ےک م ایما و ت bi ساب اه هه

 تم تل ین بج رکے یہ لام یی یک ایمر ےک وکو ی رسد ۔ںییخدددح کس

 ٤ لسالا ع تارا ر



 ھ نسل
 ںی ےنرکوک ا تر دکل ہد ےس اہک کہ سرک د ترکان پس
 ٦ ۸ مم

 ۱ تمام اد گل ٠گ

 رپ تنسارپ نا تجد له ےک ا روا نر گل رم ےک ںیم ۳ ۵

 و لب علا اپ چ یکی کت لاعاد کن ا یس اکے
 هے ےہ رز ئپ لکا ع ےک نا ےس

 2 دیکر ا امیر وا تنعک روف سا یسراکرا تنعلرپ اي انا
 لر روا نر نیت ےس ضا ےس زیر ہوے رخ ےہ ےن انس ارد س | رو

 ںاہب ۔ یم سم یکایک اھت ارب ذ گنا اسا رک اکر ےہ دنا کی ںی توارد
 کف نم لات یس ےک ٹن یم م الس اردا بر تب باک لک ر ات ال وم ترح
 هه برن یر دن پف افکار کج علي
 رم اش۔ے ایگ ام تل او نحل رک وهات ام جہ صا ےہ ار یب مکے ررر بردا

 بر سير کت رد کد اڑا ےک ن از ںیم ناب ےس ر ایسا
 رسد دردا۔ ےہ یاب تیس کر تمعاکب کا. ےہایکت یتیم نام یک قا کے
 قره نارصت مقیم ره لخت قید رت تعا
 هک نلرصت لار ےس ناز یاہو | سرب تب 4 نرم ب

 ت اروا ےہ کد رار رش ی رسد ددا نارع زی رس ین ود یکے یل سد
 روا اہ یں ین تضاررب لآ امہ ںی تلاع یکن دد ےہ لسا نلری لت نار صقر
 لی نم بن شر مد عا نایب ںی نر نزد

 تیل کد ا طاف نالی ںی ااروا یر حا نح اولا نشر رت رو صولا غ

 زف ۲۴س یب یکے السا تراک ےاز تلح ۔ ٹل
 یاں تراش کوک کم السا ساپ ےیاجج ذب سرت لا نا چہ لوق رک
 ارز طرشر کرا ۱ ےس ےک نئ یرترارافر ۷م السارکے ایک ب ہرا اسم ےل ا ےب

 مالعا غبر تادا ۱۵

 ہى



 نیر بف ردا چم رکا ےس ناب رنک دز ناب جو اه ا رم رب ترم رم 7 7
 زی تر در نال( ںی ترک رک رکن سن رو رکی

 ۔ ےن اش کلب ےکذکر انکی ےہ رت ےل ےس ن ادراک یک ی زت

 الی تام
 رت ایان ا سرد مل اد ہا تز ںی ےس رہ ےلھک فود ۷٦

 نت مم ال رب لک سای | اکر تر دارلدام ےس ںم ام دد ںیم سا ےس
 دری ا رش ںیم ںو يا + ۰ رد
 ےک سا کک ےہ سی خاکی ناو ترس رے

 هک ٴاباراوەراہا سہ ےس ےک یر رگ لن ٹر کن یک ترار دا تا ہر ریا

 شراب بار ساید اب نک ں ی یا ب اچو کن ا ہنر ا ےس ےک نج رخ
 7 اب ق الرد ییرکرد ا اسد درجے م ےس کک یھب ےس یس ا ےک لک تاذ یک لو ہے بر

 ۔ ےہ ی را
 لر نا اس ی کرک وب نسل سا که هاش نم
 بیا برکت ما ےہ ےک ر اب یلا ہک اد کن العالا لع یل ےس 7

 یدک اإ ے یک ےس صعب ےس ںی نر نیعراش رد ںیم کوری کہ کرک ردا

 لارس رگ هعطن رب تان هم هست نت حساب ( نفل ےک ار

 ۱ ۱ (یرپاریش) . . تار سس ایی
 د گل ۳ السا 3 الگ ت رضم ےرک یھت نج رز ورز رغ نک

 ۔ ےک تا نم
 کرل رب ےس نا ںی کیس کوک ت رغل ہریظو ھم ںوؤئاپ؛ ما ںاہجم ےس ےس یل 4

 رن سج مب چست لا نرو لیلا هو کارد
 سا تریلر لاش رم کل کت نص یک ت تد ت ی درز ردا تاز اط

 مدس نستان هل

 ۷و



 دش نا

 کلو ںی نیب ام
 مدر اکو سابق اخر ےک
 ۸. هری و بشر هر /

 یس ملایا د تات لر
 7 4 ہرن فسر لا رد ںانچ پا

 یر نه تاز لار غ یب ری رف دوز شرکت افسر ترن نا لکا
 ےس سد ناشر دا تاو کل ا ھم لاسم ےک تر یم ترآ ا ٰرصبد عگ ےک ا
 یخ لٹک یل ںی مراد لا تسطاع ےک نا یو لو بیگ کد و
 هح ريصبإا عصفاوھد

 رکی لعقد اطر حرر بارک نب فام
 مع ےک لات نح تسر نو کے س ن انک باد لبا

 رو ]رپ ضرر چه تان
 ٠ ںا ےترکں ام ٹحب ےس تیر »ا تشک کن اهو ےس
 ۱ ںیم ہنزافر ںیم لو ال: لاطب ۱ پاکی پا یخ ولا یاد

 هر چرا ری, تافل نریم نا
 زی ید نکا ے نیک ےہ اچار کل وم یر ہا . چنگ کل واز ردا

 روا + ےس ں یش ہا تاز کر لا نادر وم ےک تام نا ےس ںیم تام لم
 رک رام کن یب انردارب ام. ےس ام اپ د واما یک ےل یک ہت

 لاب ےس ناکہ بسر کیک اش کت اس رک ما رک را
 ۔یھز ہری دنپ لو نت

 ںی ےل ںی 7 الا بال رمشا نر ماد

 هتک کج تب هد کا کا

 السد خیس ساده



 2 ٦ نام لم

 . ےہ یاب ےن کمو ہیلع رٹ لسور تا یت ردا ید یب تلخ ال

 درر ا الا ےل ی قبلا ین یت دال ےک ر ا ےہ یک ب یلہولرپ می س دوا.
 تم لم ےن سل رئالع ۔ ےہ یکٹ بم فیطل رپ سا ںیم ہند ہلاسر ےن ی

 ین سم ین لی اف کس ںیہ سا یس یخ تام اش کهن کرک تک
 ۱ َ ےہ رار کی مال یارک

 ;ret رن رک سیا هو سرا هر نر ا ےل ار کے حس لس,

 مر ہد چسب همت یرمرد + هست پلاک د
 و ےہ ہر ود ےہ درک ھم کی ملک تمام یھ سر ےہ رت ابتر ۷ل اماردا
 ردا ےسالار ےل بص ماوس روا نی  ےسالاو تر ١ ییہ لاو ساب هچسالاو
 بتا نت لو ررارارواراینعاد تند ی لالرب لر اما سامی امر

 اب ب ی ملک ار و هچس کل مقسم تاب یں ینہ ںی تلی
 لار برگ اشم ےس ارل سرد ادا نی ن اتموس
 لر نی عحرط یکے نوہ ہد از ےساکہ امہ من اکیس ا کے ہجر باط اذا ئیش ہلکی یل ےس

 ںی یر ر رپ ن ير را ننس ہند ےس حس جنس وہ نین اسیر نما کد

 تلک نور کسر سپین ہو بلطم اک سا قر نال ےہ ردرنم ور ھما مم ۷سا
 م هچ ار ب شفت نم سس ےس

 نال نا اکر
 تب سکرکےہ ام بو یورک ا یل - کہا اچ ےسیب ےس رک ود ١=

 روا سن کلام جد ای نام ارگ اند بر ی تاپ ایک خر دت کر ۳۹

 لب ےس ترخان سد سم ياد نو لا یھب دا ےہ ام دکان ںیم ترصح
 تا یم مری قل إ ر و لرمکی ھم ےزاورد ےس تاکرب یر

 رد | هک ایم کی وید تورو بن اصع روا شی می ام هی ازم /
"“" 

۰ 

 تااصا ےکا ب کک ساد تلر رم ےکر کخ ارف رکن اماسدراس سر تر ین
 اد ی ا ا هزر ا حر زرا اتر امت با ارت راد یار کم رن اتم ےس

۰۹4 



 ر را ںاہ تس

 دوور لرب ےک ضمن کیم یک کیک رک رتو نعرا لاکا فتش وی یتا لا
 ھما اکر یب ک1 حر ج پات اہ اکر ا کہ جراف لاکا یت ای عالطا یاد خر لیتا رہ
 تل, تل ارد |جر الا ا تہ کن زرد ےلاک مم ۷ یر کا سا 7
 ہے OV gles تم رو ددرد ۱ ساب کرک

 ی
 اکا ڈرو سا اه کاتر لا لس سل نعیم ذرو؛ ےس یکں یم یل جد کک

 اکر وڈکں وم ےہ ںی لرز یکرکس یم تیشکی کس ا ےہ عام ےک تب انا اک
 ی ہر رل باب کر ہ رب فرمز ںیم سا بس تکل اف نیم یک ت سی اک جا تم نون بانه هیچ ی کک سیا عر کرک
 ہین نر سک ڪڪ واحد ربا نم ےل رر اسم ےناجج رب الم ےس
 ناطے اخ ا۔ ےس لالخ فرم تش ں نر آب رد ایه کلاغ بد سا
 گن - لو با ےک ہم اونردا تی کی سا یش اوشرد ا ںیم ات ےہ بر لب اینک

 یر لا ےن ں ہلدی نکلے س ںیہن بش یم رادر مے الا تی ق راغ ی کاب
 اکو کتی سراب هنر ام الکی می برکت ین ین ردا نجس"
 ےب بخیر ذ متن کی ز ار ما ا لام ددا - ےس سن تین را هوا هيات
 را ضمیر کیک ابا نا در کنم تیک
 ۔ ےہ اکے اہ اچ ےھج ہد سیب بہادری کر یاد . ےہ بہہاد ایند باگ

 رز ضر ںی ید ایپ ےس یر تک( اسا
 رو خلوت نا هو لپ رگ ترا رد. +
 رک ناز نی ےہ ۴م رب 6ئ 2 ماس اکر ڈ اظ ا ںی 1

 راد شراره ا ترش رس ی مکه کیر یخ نمره رسا نیر اس نا
 ق ارب سی ہدعم ےکراجب کلا اص لز فرآا۔ ےک ں رکی رت

 مس اف هل



 24 نیس
SENSESتیس یت ادا 0  

 ےل e زم ےک نیم ےس ںیضم رت اذن ںیم سارے

 4ی ےن ممے سی لس فا
 تان یم نایاب ا۔ ےگ سج اجر نام اس از عجب حد نون یب
 ها هی لمس تا ی کیر یم ہیر ذ اک قر کس یم یاد نایک
 ۔ ےس ںی اہ ےہ ںی یر دہر ںی تب ےس

 لربط ی یا ےب سفر در ترک الکسا کس تاپ ی بل
 ےسرکم کب اب اےک تلاع ر مکی ارد ۱ےک ٹالن ین ار سرب ل رار الط فروا

 تفاوصو سونی هرکس ارپ ےل ارب نا۔ ےترپ تم فرح اطصا
 رانا تس اردو لس رگ بس توبه السر ۱ ےس کدر عردرشم تمام دا کک

 2 و ےل ےس ی ہر الد رای رک ازاو ر7 بس ر شری لا کن ار الرد

 ۔ ےس اپ زم نعیم ےسل یب

 0 ےک گم اسیر و در
 بیری رکا ید لٹ یک دوا تدادع بک تم زور نایمرد کن ا سرد ها 9

 2 بس لا ےن ارد )ہد ا دار ےس من اسل ا نکیل ےس ر وقس کو ہہ صا سیم

 لرد ايم ترسی ا ےب کا ایج ےس ایا نا لاع ا ےب ایک لا بس یر اصنو درک

 ترار کل اب لر رپ یي بلطم ےہ ای ز باطخم کب انکل لا بس بس یم تیآ
 لا ها هنر, را ست زا تا کن و الزام رو سس گپ یر اوگرا اروا

 ٹچ ےس کر ٹر ها نکس ره ےک کس کک اردا ےک
 ٣رب ںیمن بایم کس ار ایت گنج کن ١ فالخ ےک رد ی السا حس جنسی مت
 ےن -سب ںرلور یر اصل و رو تر ایر یم کر نر شمع

 لاونمک کمی صبل ا نسف ا ےن نیم را ےرکرد ہوالع ےک رک یا“ ےہ اکل خا ی ہر سو ب

 ۔ چ لام یں م شاذ رو اڑ ک٠ نر جی ب عا ںیم ںی یہ ترب اذ ۔ ےس کل س یہ

 مدسال شست ادا هل

1 



 : 2 نیلم

 ۱ سا راز مچ ےس یم صا ےس او درہ رکے ہ لایخاک رش
 گرنبوز ید نو AN ناک ی کی درک ل کا

 ۔ںی شرکا تار ےک ر اطر عب ا ںیم نا ےی ہر شیر ے

 چ لات راد رز ور نر سینا انا
 ۔ ےگررپ عی 7 يه ےن درس

 تدا یخ رپ تین عر ہبہ لم کن هد رب بم هتک ےس رم تی اب لجن رب پا

 سه ور لار <

TES بلا 
 تہ یمن یر سه هک گر یجب وس

 س ۰ ار ا نور راو ے را روز بشر ک تم تا وان

 هشت تب بی ورک

 سد ات مرض سنی مار اوم کاج انے مما اکے لب نت جم ےس ضر وا نر کر پ
 ی راکیب ںیم ےل اتم ےک ن: یش را زا کب ال کتو

 ء۶ا 1, 7 ترس اب السد

 سرا نیا که سل داش رک هاب لب اچ تام شارپ

 کا ےک اترا ےس ںی )طب گا یک بجا ےرکس یض اک( اک

 سا رام لا هج تفکر سس

 رخ اچ لا نام لب بجا هاش ترک تنیح
 هتک دا تی رسا تسنیم. ےس ر نل رز اک

 رد و ا ت ا شب هراس ارب

 ال س لسع لا ؛ ےس دار کتب ےس ےےناھر ٹپ گی نھ ام

 ۔ےہ فیطہدارن تاب لو

 ماسال ی تبار ِ

0 



 رر ارم رال ا دا شپ نیک داش لب ۷ نوعی ر گل ہ تر یرود

 تر ایر داد ل یی داض ا رب شب ت لص رو تسمه ٹدرظر لارتا روز اما

 رم رگگیکت ل امیر دل ادا'؛ تمیم امتی رن ںیم بری رکے سہ دصقم اک سض رک
 نيست تدابیر دار دار کیت سر تبد گرد قد

 رد ننه کنه بس رک می رکن ید ضم نیزے دربار دا یر ناز
 کف نا ےس ارد لا سر 7 نیر ےس سم رم 2 ار مرسی اهم هشت

 لر عسل ابا بس یل ام نب واک مز ین ای ان تست ها
 نزا ابر ام ے لم دت اک منع کھ سال شر کئ اوس نادر ےس سا ےک

 راول ےک رع و نط ماتم سی اند ار هرچی راد کرڈا ۔ ےس ارب اض مما کالا
 در ےب سا۔ےہ ارم ےک لا ری عمق رله کت اند ی چ

 روا نزلا کن بد شدوا ےہ[ نرم 4 ےترکے دو ےس ےک ت رام کل دعو قر یک

 اینک زار اب هل ترس. ے رب ایتنرکن ١سم ےب ام ےک یتا اک جدا ںوہناددرشیر

 ۔ ےس الا ترور ہر دا ل اعرب ر ب ےس ن اراک کہو ہار ارت لاک ان يا نفاق

 نان ار تسکین ترا 2 س نیو بکر ۱-۵ |
 تراےس یرش یر نمی. تي اب یه تان هستن رگ دا تیره ےس

 هنر ردا مد ماگ رو بم ٢ ےرزر ےگ بال ام بارگاےس ںٹررش
 تگ د لش لکل یت یار جی و ةا ےیل کر ارغب یورو ا ےس ےن ا

 ہد بج یکم روم ےس هست لا اد ار زا فرم هتسزم ی رد یورخرگن ا ےس

 هل قرن ساتن
 کی بقا تو وطنم ای ےس ا ما دا را لا

 لر بم بم هنر جا فامیل یلص فارغ دارم نایاب

 89 شوت هل

۷٠ 



 0 1 نال

 نابالےھنع یل اب ساب لو اےس تیر یک ابو نایب ےس یر ا نی
 یم دپ م لصر لر وار رفع ی س١ ٠ےہ یگ مل ےس نا کس تس لس نایب درک ن
 ۔ رام نایارپ یر ردع س نایب نره سم ےن کت یاں یک هیس لا نایب
 لپ سلب رالی مینو ادم

 ےہ تا تری د یزو ےک اپ نییئانا بال برم
 یی اه باک رب نماد هتس نرود رشید نوار ن ا نھی
 تاک ا روا ادرک فال 7ک ےن ا لات اره شهرک تلا
 ۔ کل ضا ںیم نوع 1 ے

 رب کتبر خب سل ناب سیب کرد اے نام اکر و
 لاہب ےن فام بحاص۔ ےہای (یھا قا د تاس ےک اہم کک رک جس ںی تا
 ت اط کن ایارکس نو درس روا ہلزتعمرپ سا گے پ ایک ق یت اچ ترش یک

 ےہ ںی نرق ٠ےہ درک رکن یر کف کشا
 یضلس مقام مهد ضقی اون نر اورفکن یزل لف

 اکانت میت نیا ضمیر
 - مش تاپ جلد کوبا

17 002 
 کرک اکر در ےک نار کس ساددارک ناروا تالرق رر ات لرل ےک ےس |۷

 ناروا ارب ےس رپ وار ےس زر سا ترنم ورپہدردرٹووگکے سار لا رپ نا ےس باہ
 ےس یاد تاب قر مکر سن مر وارکل او ترقی ی نمي کن ےک

 نور ےس یس ےک سا رک اکا ےسارب لام یب ےس تب 7 دارا

 واک بکر گر وا لا تارا ر کی کر ںیم تم اتا ںی ےک یم کی کل خاو تاروت

 برم و لکا یاس ا لار روا یکن ورک س السر ہى با یب بلطم تم اک

 و ات ور لا ےک رک ا
 ربا ی تم هک لو سن ی کن هکر تا

۹٦) 



 دذ ر
 ا ہرا نم مم
 رکی ےس تاک یک اکر مانع سر سرکه لا ےک مرک سل
 دو می در ورت نایص ےن لز ب کب نیو اعدپد تردا ام یکم تمم
7 ۳ 

 و 0 میا: لز ا ے نا نیر ان سم حنا تب ا
 م زن که ی ار ےس مالعا یش یلامرت کہ سپ ہو رنک یا. ا ےس ر یخ

 زره له سرم مان کل ارور تارا ماس ےکےئ ا ےک سا ےہ نت درک
 ا تاروآ تیتر رهبر نام کی سا ورع انک ا کس ا کے یا ماظل کا
 ےک ا اوضح ےب 7 4 عطف رو ل و ےرک مم کب س ل خا

 ںیہ تہی از اباروا ںراربرکل نک او ٹاروٹروا زور کهن 2 سر

 یاں ایک تلا ب ارد هر یر کل و تاون کا ۔ ےب عل ےس ےل وت ےس نورت
 ترد نزد نام ار تسر یر میرسه ےک اولی اردا ترک فو کت اےک

 : تک نرخ پچ یی

 هل مهراب کلر اهتمام سر اق
 نا بس ےس یب نل یک کام قام ےک نو مانا ےک یگ زم ماما
 لا ابا ٹا کی لاوت ہدیہ ٰیتکں یم حرم ی لبه سنا سره ار
 ۔ ےس کرم لماع جرد اکر ا نیب ارتوکی ل ےس لاو ہری رو سارک توک

 اب ےک فساد ارز یک رت الیہ ےب ےہ رکے لا
 کے ود ہاشم ا یز ہری نر مس يدر ی. ها لم سیکس ا نا
 7 ۔ ےس یر رر رکی ا ےس یر لا / سرش سیر تیلو رک

 ابا جج سرک ا لا یب ہی | کرد نم الز اال س فتر رر

 ا یل اسیمر دا یسد وی ککے س بل دار و تو ل اٹ ار ب اک« قرت باک لتپ اک
 پلو اش رب ]بس ندا هرکی رپ تا سمند سا ا ردا لیا

 هر رم ےس لوت یک رر بش اپ وکی نا تز کسو اکے لر وزار وضح

۰ 
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 1 1 نم بم فا

 یوگا ہہ ي بلغ هپ کاک ی لیوا نسا پس ایک رکی س ےن
0tزنم هل رس ورد نون  

 ںیمٹار دا تاج ے ا هدرگور تساروا تسپپ هد تار تشب و ےل ل ارنا

 ۔ بسم لول نم ندر یب د ردا ےک نر
 2ھ

 تہاا در ام

 قاب ترک رپ توزیع ۰-۵۳
 ہار کی انا در طسرتهتس تراوسزعف هنري داف سود رحم هو ین سیری

 لا "طر یخو یش چن ٹل بلک مس نیت طیف ما
 لایا ار مم مجه نم ےس سس اے ترمت ر اصلا با(« دضتقم تما دارا

 ان رکے س ا ۔ےسورز ایم ںیم لادم ےیل و ۷ص١ دم١ ںالُت ۔ںیہ ےک ےن کرایا

 ےس طا اوز ؛ ےس ےئ دہ ےئ ا رکل ادتعا سیم ندرت لر هند ی یکم, رام

 ا مےس س١ کے  لایخ کر پک ' ےترکراکیب ےسا یز ےک طبع ا روا ےترکولف یب رذ
 ۔ ےس ےن گ رپ نام ےس ںیم بات اوج گل ہد

 ےس تا ا لرب سس ل ان سبب لاتا تما یو کس یم اینکر کے دی تالا

 ای مت طط ںیم طاس روا مل 2 اڑ رو ےل 1 تا بکس رس دارا ۱

 ین لس ر زارو ضب سارک ل ابتا ۷ت رکد مال ما کت رر قہ لاتا یس .ے
 بول زر لار سر بک ی يه زیره ںیم تد ےک رو اٹیک لد
 ۳ ۔ کل ربت رک اسا رہو ب ےک € کب ےک تالاس کک ما هنر تاھب

 فو اس اس چیز مجزا
 سرخ نا آور نا سد تمام لس نم نسل قرار ٹ
 رواواش کار لات تال ایم شی ےن ساس | نایک ظذ! بی اک ایک تم

 ۔ںیئیی تو رج ورا لود

 م۳ نت ارادا 4



 3 ں٣

 ۳ نم ۳ لوس
 ی ٹا اب الت

 و ی یو پک مم. : نفل مقا یھ

 پن ي وور
 اط كورم كیا رنا ناک نو

 اتم سزلان ست وقل لع سات لف اکو

 ولاپ نما نمی لا و نومیضلاواود اھ نیلا

 مو هلع یر احاص لوعو رخال اوزیلاو
 و و و ِ

 تل نونزنم

 ی را حا برےضار وزن چوب فط کد اما لور ےک

 اک یض امید ےن ور نم رک سنگ

 تا رار راہیں ین مانی



 ما نر رس

 لا ےلرکو درک کین گلو که یک

 ادرک ا تابر راک
 لرواد رک |

 نا ےہای کد
 پا پر اکے رک انما اکر اکا را شکر اندا ںی

 یباصصوا دوم ای لری نئابا ہا شا رکن وا

 نایت رود رد الا ی رک رک را را

 ایل هی مس او رک لک کیدو کک

 “کک و سز دال

 تراز 7 سم اک رالہ

 “سام لا برط یرفکرپ تشیحی ند کی راصلد دب یم تای کد وع روا تالا
 نان لک ج ےس رل ت ممر تاب ی ارز ارو بج یس یہا لاگ تو سا ئیمرددا
 نیلا ماساںی برعے یی یہا نگر ںیم نی تا رم تین دو
 ےک کک وزاورد ےن ر زا وب یک تکا کن رو ہم ےک غم



 شپ نار کلام
 ےک او روا ناس .ےت فتاو ےس کاج نف ۔ ےھت منبع هم سن هست

 راهه اندر کشم عاد ید ملامت دب ع٠ تہ نھ و ںونھز و١ ںزعاب: یت تاب کت اود
 ب ےس ردا ایک( ازا تشک رک ارب کیا کیا کن ید وہی ی اک طی ارب لذا ن ےک
 کل ت اه سرم فاس ں اما ےل سا. کر اظ نال ال مک ر لیکر کے سدر

 کلمہ بی ردا عام یب رمی مي کاپ ۔ کے الت داش رکن ار کر ںی
 رر 2 ی ےل ر نیلوفر یاب دوس ارز درب ےک هر یا یاد ام

 اب رم دم گز نید روا “ںی ا ل ڈر دا نود ےس ا تلی کر ترا

 در بو - ےس لب ےک وم نام ها ب ازحاو قر خر کے ضم اس کل رش یب: ےہ

 لر رد تسنیم یکی نا نام
 ۱ ۔ اھت دعب ار مکر د درم یا

 رب ںیم وبلل ارد تیک ب اکی ا اوم یا ںیم ککے اوہ ار ب اکی اں ای
 کرکت اب دم

 هست رزرو | وا درب صعب ےک رد | بولتن گر اروم زیره
 فار ےل ا یر لری نر کلا سکس رها ےس لب نا
 یکے ں ورت اس ےس عر دز خد وا تاب ی بس اکرم عج اند رپ
 هست اط یب ف ےہ یہ ت اسر دا یار ےس تال یکی راست سی بر کی او
 2 ےن رکی راصتو و زر هل ہک عر | اکو تی رم

 رکی فر سر اٺ طا ےلہ درگ لس رز ار رفعت ےس تروکیسک سم

 تراک نزار فریم کود ۔ےھ ےہر سش ناس یک نرم ۱

 دات رب تب ںیم بر هر دا زا ای روس هه ارث
 لاواف نا اس سه هتک سن ست لای کن ا “ی
 ہداز یے نر یرادعن ےس برعرد ا ےھج تامل نرم اثرا ےن ا : 2

 د ی ہرا ےس ںرارر یک تفاهم لار دا 1

 ۷٢۷۰ص جی ورا لر عمر

 هر زيبا هنر تسلط نود ی نر تر امی
 دست حس تحت



 7 ٹر 1 ملایم

 227 ٹن کد 227 با و ےک کب ط نم ےس نان مے ل وسل اهلا ایرواامکے سری

 رگ مپ. سه یادم کت طه پب ےل یس یک ل زا فر
 ۱ - رپ باما گپ

 رک سا. یسک راے بابل بر شام کی رک تط کد ا ۴

 تتاح ی کر اہک ےس ںرکر ندا ںی ما ےہ ول یک اسی ےن قر در اھ جر
 رز ترزف کبک تا ر ۲ ےیکں ی کو
 کود بیرت کت م کہ دامب تکل کد نار داند تار ےہ ۷ں ا
 تب اچار کن العا ِم گہ ےک ب اک پا ےس ول یش لع م تسل ب اکا لھ اب لق هد ی
 غلب ل وس هد بس ضح شرف ب یک ا ید یا رغب ےک تم اا یک اہک
 کی کد کر در I ن ےس اک رار کر وضح ل ےک ن ازعا کرلو د یا
 تبسم ار دارطخو فرح دس پاتا العا نک معین ےک جن اسرع اہ ارا

 ےکےنوہ شر تب ف یکدم یر انکےس پی ھبس ات کپ کرک سل امم رگ
 نفر انس پرت ها عارف کا لک ب عنہ ہا اسر م پد تلاع

 زا پیر من یی ںی نجس ملسد ہیلع ور سولار داد
 نستوه ےس لوسرلا ایر ای یم ےک نکل مدت تام شہ
 ےس لس او رد ید ی لس ی« یی راه بس ست ملا سس
 رک را ےک رک ںی نہر کپ آل س للو عار ا ہد ۔ایکردارکغ لت تلاسر ضر

 تر کد اچ نت وارد ا ےک رض ےہ ساسا ات سک. یک بھت ض رخ پی
 الز کنت شرم رپ تر ےس کک کت یاد ماھر ںیم نیب ی تک ےس تال سر
 لا ره سم[ مکه تیره ےکرکباطخن ےس لرصرل ایا ایرکر وم کا کسر س یہی
 یخ بایماک یم ےنرکاوو ےک ی ھض عز ےل پار کر کر للرب یب اکی یلدا علت

 تا ےکا رخ پ ۲ ر یہ د ید د صقم وسر کس ار وا ۔ ےک

 ںی نکممح ام کری زیپ ںی ا لعل بو ما ا ید اجے کت ااسر ضر
 لیک رکے اپ ہے و کو اک سد یھب یم پے منیب کا کرکے
 ساصایفاکاکت سعی: کض رف ےل ےس ہرا ےس امہ صخم ےس "رد دکن اش ؛ شم ےرلرا

۰ 



 ےہ نار لام

 كد هر تار نع ا ےن دش ناصتن تضل مر ی
 لایت ۲ار وا یل کاب ےب ےک رکن ایغفد رام سطر تر

 اب بال دل رب یر ےس ےےنرپ دز حل. چسلآ لب تبن کب
 س انلا نم تا یللاو اکی کود ےس کت لاسرم تب اف ےس لوس لا اهی

 از ای ۔ےہ ںیہ ۔ یف اکا ای دهب ۷ هل نر کشد ےس ںی
 ار رز ےس ود ماند ےس الاد ےک ط اف یک ریو تّعردا نام یکپ لات

 ۔ےہ ںیم نا ےکادخ تاددند تیاد یتا ۔-گگ کس ین بایماکں یم ےل یاقم ےس پ آی چک
 چپ سویا زرد کش مر ین رپ تساو ادرک. ےس لون ار کر یی اکی در نکے جوق

 ناله اھ یک وا ل ار تیا ی ا ےس رریلع زیور یم ۔وڑرکرکش ز ےنپ رک

 ےب تاں ماکو ساون یاس عرف یک لج کر یمڑب یو کرم رکت ما
 لالز کاپی خد فون یہردا تساکد کلب ےن پ؟  یتع عااطم ےکر ادعتس ایکس یردا ئل
 لاسر رے عرارر رہ ےل ه4 لاعرر ے تا ور دایر 7 ارم لر تگ

 اہل سود لع ےس پاھ عامجم کل وشر نام اعدوا م الا نایطخ ہذ یز ےس راز سیاح

 از نالعا
 هل مپ تیر ارگ ۱ ر

 ۳ لس سرور سورو نیب لس

 اےس ار سم لادا ےک ا اوا ےک لسو زا کر ہروس کے ےک نس ےل

 لا اوسا با نت ایر حاد رض تسب ںی تالاع جب تی فک و ہن ےک ترس
 تالیف مان زر ین یب نہ بی زج لمس یا کی ونال اطم هکر

 بازی نر تر اھہ قالخا یک یر ان زیا کی اسکا سی ورندد یم
 ۷ تمام مہ ز امن دابساسم ںیم تا ہقمی مالسا ما. ےتسزانوکل لا ےس ںی ناللم
 هرم ی و نقص رم اچ ید تر نر مئاقت

 مدس نت اد فا



 توز و ررر ا نر نل ۔ے ےر زف ٢ے یر و ےل ر لاری السر داس ےک نج سے لیا کک
 اتیک بر طب الم لٹک ض ارد ۔ےھت 3 ارے ہر نالا رر ارنب ت اطا ےل کک

 چار عغ ک1ی گھنز یش اوم ک الس هر یرابتازب ته ننه س القا يا
 هزار سرب سس و رگ روس دز السی کل ںیم
 مر هک يه نر سن نقی گرامر یه نطق
 تان اک روک بن بیبر تبدیل لس نر
 لص تیا آر تیل اع رر چ ق راي ام تجربه یس | چل ےک اض

 ںی یی تپ اں د ردا پس لید نیرت نر کلا مے اف
 رتو چپ رسد رم پ اب جر عب کہاکہ اک رکں رپ بک اما یم شور کل راز
 ز جین ترکدرکں اف مارو یا لا شمس پی نت ا
 ملی کد اخرا رک کسر تلی نم گیل | لزغ ام غل لوس ماهی اب
 بلا ےل س ا ےک ےک ر اور نم سر ہیلع صر لرسم کپ ےک ےیر یت

 ترے دیک ےن یر کر مم ناس یل امت ےگ ےس اور ںی کل آوا ےس ت رعد کے یہی
 ۔ےہ ےک یاں سا کے کر اس لیل ا

 برم رب ی
 نوک ترم لا هست جن ما شما رز یاس

 / 3 تیم ترا لدار غ ترک زا ا ۔ایگایک دور ما ےک یرھنمیما

 ا ےہ ہد ےہ ےس ےب قلع اکے ید رک ار کیت کیف ےس
 بش رک ۲ ۔ ےس یو € ںیہ اب ترطیکا دم ا ںیہ

 اگ رت کت اب ساددا ںوپ اد ترگذ اک الام ید ایریا کن ساددا س

 لاین بستری! نابزپ لک ساب
 ایا لر لب فرعیکل جر عن اٹ یل کت ق ط یی نور ھت
 ا تیا چپ سارہ مال ؛درگل ہت تیں یم جت عضو ال

 اک
 سپس سا



 منشا نرالا
 1ے یس سیم شہرہ چھحتلس

 چپ رم هضم هل ایکل ور السی چه شم
 71 تضل رب اتکر مار گر درب ےک نام اد نر یش ےہ ایاز ہک سیر

 لومار یوں ۔ں برے کاپ ن ل را را پر بر سرا سا

 ۔ں ل مر ےب ےل پک

 ۸( اےک یت
 ریسادص رکی 7 و ا٠ ِ رر میل لف مات رکر رموو

 لے فی یم رک تی حرط کی رکے یت ی
 ر رق بت صر اردا

 ےس سینے ت ا راس سرکوب هو ترک ماسه یم
 لبو یں ورش ےصام ےک. لار روا کت شرب درتور هک لار

 ور یاس کج ازنو تا بل ١ے رپ ندرت
 رویا هد عمه سر اسکنر کارا کا رپ تا
 ےس نا یی رک مبنی کر کس کک سک رد
 یاد سارک - ایلن ید کرا یک ارور رب یا
 ۔ سر ےساو ےن ام کیسا نو ںی ااف ےک نک کوہ اول تے کسو رک
 ساب یک یب یر ےک سک طخ ہک تم ار دیار کرد ےس ر رع زارو”
 ےن ید - اب را تی له هتک رپ تی کا سید تر
 اہ ناقص سر لہ ۔ روک ا کھیت ےس تطاسر کی ربع یا تداعی ابر
 ںار تن انا ۔ںسکت ارد نا اح یکے س نا ےت فتاو ےس تالاع ےک ب گل
 تیم رکشے ن افسر ا ےس ا بهت را اس سلف ات ناسا

 کر تإ رگ درو ےس اھت ر ریل کھ کم ن اینسلا کک و سا ۔ ےک تالاس ےس
 روف وض اظ مت کرک یب مازار ربل فالف ےک اک لا لر ره کل
 ۳ ینض فقس ارو ارام ےک ےس کرمی کرس نیب فی تاب سہ

 a E سان ے رک ال دم نار کس )کا یب رے رکی و دخ کک لان
 سس
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 هو سن کد یادت لس گر لا ی نس
 رس هنر کسر

 ایکو روی
 “رب یم دص ےک یش ود ایف : یم اے دم هزار تو ۹

 لر | تولز سرم د ی مر هک او ۳ بر نر کت ابد اورراردایراخ

E CS Eر  
 ےن J 2 2 لا ۔ کسر و نر رج اتش

 هوا 0. تام پس تے ےس رسم
 و | امن راس گرگ وہی مد یکم سال نابیارپ لوش سا

 آه یک یکے یب ےس ت یار کت بان ملام ےپ ےہ ںوہ رر۷ ا
 یک ید ےیمکل ورق السا ٢ سا ا ادوٹ ےس ےک ام نو ںی: ںیپ ہدنز
 ۱ - ندرت لا اب لا تد یانی مآ
 وع نی لن دشر .ےتر وس رمی یک اح نب لار بک ی ےک ےس اچ ےس ےس ترک ب

 یکے ہ تط اسد کس ارد ا سکا ےن اپ ےک نیر کام ما ترک کیر نیم ےن
 رد سب بج ال عمر ارب تام ساےنفارنع نیلا دیں یرک شپ ںیم رارد ےک
 همسر رپ تری هیچ سا ی یا لوشر نک توپ یش ںی
 تک ےک ں وو هیچ ار مالش اساس حاط ےک هر
 اھت لو سہی روا اھت گن خرس ماد برتکر اه منا بنام

 ی
 گیر رہ ےکت اور یر کرب ل صور در بجا دس یم رپ

 سم یری ر کک ۱۰۱۳ - ام لب سیم ات رو سر ےس ایک ےس ت زط س اراک

 توام ےیل یکی رخ تشکل لت نمو زرگ کار پ سا ےن ت سک لا خيرخ
 تایر روم e ھ21 یم ہوردا ےنرا ادب ٹواکء یوم یم تاباصا ےس ررر

 "من



 زی اھ ارم او نه بس ارگ مک لا 2
 )4 بعد هد هم هنر بد ویزیت او د ےس ار
 رک نا لنز رک رگ نام ںی لامتشاو ظیف خو ےنزوو ری ۔ےس ا راع کرامت سام
 راک رپ یم ءاوہ یم ۔ےرکہرا ہرا کت نطق لس ساخت عابطا

 له سیکل پکار سیل توخو روزے ت نط سود پ اور ےرڑکد ےک رد
 کی درد I الت هوا مهد آرب تراحب

 هک کد رکن زا تسلیم کنم نسب درب هک سل کرام را
 “روک بم رکے شش ب۱ی داد ےن ناز ٦ - تاج اه#ل )هتک رات میم

 زور ےک ر ہو ال پا هم لک افرا ےئلر کسر کے ئ خر فار قع ۔اھ زار اک یک

 ا ف ے پرل پٹا

 بر ےہہک( شور د بر ےک الود ر ےک( ن ازار بحاص هل

 کس لوالد ید اجر تال یہ نس قاد ب ٠۔ا رکی کهن یار

 ی »زمره اس کت ار کل ئپ رک لتس رس ب نبعد
 222 روا صو ر

 ین سل کر رگ سیار ےل ہو رل سا رود ری سک بج

 ان ری هی سرا ور یکی تو رک ل سال نیب پ اب غ
 رب ید هی سا کا ےس ے وش ۔ یل رک سر او نم کرد ےب ہاشدا ےن

 کک ےک نار اف ےک مر رم ت الط ےک ا رل بس یر وترد ا

 در یا ترع- بم! تنفس وکرل لر نوکر م کیا
 ار کایٹاہو آر اب ارگ وہ اک نا هک ها ی کد رکن ای تعا ےس یر تسد یک
 ۔ ںیہ کی ب یب ےک کے سرد کای رتا ام هک ںم ملا

 معاد
 ےنرصرقر دا مر برس مطلق ما تیک ترب

 “ےےا ترعر سا۔اھت ارد انب وک اک ےس فر یک ا یی ےن ضو 2 ےل م اال



 : ها نت یم

 « بطاح ا کیٹ گلد اف هنر اگر پل ےہ لا ى بالاع
 a مرمت رک کد تاکی کے تراز س ۱( ےزارا ےس کرب ھم ایف بطر

 ۔اھت اکیس راد را که ےہ ترک

 لیئے ارور پ ننک قرقمر ھر رئیس ب طا چم ایک ںی الا ئے یل
 RAT ےر کیک آی بم ہا رج
 کک یخ ںویکاکڈ یه ادفرکےب ا یب ادھقر گی ےیل سن ےتاج پا
 - ی رب ہابتن نم هل ام عطر

 ی تررطتهن_ نوار لطمه تک پر راد پارک ف قر ته ن ب طاع
 هرکس مر ساد ےس ں راہ ۔ یر عتاد ترکی ا یب رد گر لرسشرکم الا و

 ؟ ارال ںریل لاپ
 ۱ رد ام اد یی ہد ےس لام سرو اار یک رور پاس شات

 و ےن ر اید »تک دیک ت ین رک امار
 ا ا کاکی م س ا نکنم زاد ےک ے رب یاو کایہ ےک ر عر ر ل
 ںی تمر رز ارضی ا رپ ا ماخ ہد ی نالی نیل ےہ لاو نسل بلوک

 رطل ل رہے شے ا: ےک دلدر و ی اہک جن ارد و تگ ؛ںایل بق ززعمور
 در ساب هل ترس ےک

 لاو ربا ترے الہ اس ےل لزررپ یم زاع تضج کا ےس یم ںویکڑ
 لرلر کے ابال اھ اد ایڈ رپ نات رع سر ودعت نر رلود ۔ںیھت

 ۔ اکر ےس ص اخذ وس سل ےس دی سا ل ی ات د کر کر نا ےک برش یم السر پاس

 ہم ایم
 ےس ی ردا رکن بتنی امن نت ںوچاپ
 ام راد دردم سا سرخ اه رس تلرو لکا اھ ام هی
 روا یک ناک ںی نرم ہی ا ا عب رو فاحتا ںیم برنج ۷ نیو راج یم بم یس

 ےک سارد ١ ہ رپ نی ری ےک ں وزاد اس یک ا م کن د نوک سدا یک

 و



 ۰ ےک لار )ایم

 رى 7 ۳ 7 هد ا اھم ما ترعد وج ےک زہ ۔ےس برعم

 نوا تولد ےک رولو و ور ہک 2 ےہ مرد مس 2 دس عم سند

 ۔اگے وا سرت رقم ستر ین سا

 بي تان کس سض ھر کلی
 ےک رسا کت یاس ین سير چسب |

 تر وب اب سرک نیب نیر دوا ںوہہ ابد ہدوشم اک رم لس رسک

 : ۱ یو ولوو 2
 فلو نارو رزرو عر ر ارور ا مر ۶ یر تلور oy ر

 تر بت ی ۳9 راف ےس
 کلب م سر نم

 لاری نب ٹر
 : ای ایک اض حب | نب ثرام تصاسرذےک کر سا ید نا عامر ما توحد چپ

 لقربر متو نوا فدرصم تحس ٹراعرق نیب عش بجر کہ اھم شد زن اکث راع
 ےز ےس راع تا اھت ١ ےل اقف ارو ا سر ای ام ےل ےک ادوات آس کیلا تی <

 لش ےک ل رسر ےس ۔ ےل رر ارس ا ل راو ر پیس بجاو بلا سرا ےن عن -

 ۔او رام ںیم برد یکے شد چپ “لرل وب لمار کن تالا
 کت ںی خ رب یرکاکس ا ۔ےہ ا ذ et ۲ے ن ایپ ےل کم ایاز ںیم سا

 و
 فرم رمت مچ اد ےک رک ٢ر نب لع یک وروما تی ید تز اھا لک یب ۶
 وس کا ےن ٹراعر سا تیر او ورک رت رارا لعلب لاب رہے

 ا ایپ نل یف ےن بجا ایرداص کلوب عب نب عا اس لام
 - هو سارا هارواز

 اف مکمل اس جعل رم شست نوک اع

ay 



 ما ارام

 صا
 ارد یر یر هک کرم تقد وہ کم سو
 ےک زو ات رک بیک عن هک مت دوران
 زا م اد: سس زہ ا۔ںہ رکن اسم کج اھت نر اکے الخ سار اھت ایک مم یم مان

 یک مارک تحت ایسوس * ںیم ےک آر کی رشد شک ر قر دا
 ایل مالم ا ںی تالف ترس ناپ اتر

 اس نر ےک رک ب اط ترک کا ١
 ار مال نرم ےس تہہ ےک اروا وا نیررنم۔ےہردقاو اکر ادب ےک کم ن
 ۔ایوذ تم ےل ےک لی کے زرہ ےس ںوملس رو | تایقدصو ۶کر کی حن بالغ ےس روز اررعح

 - لب ا ےک رر سلب دعب کرام انی
 ۔ایلرکل رت مالسا تللتواضد + ےن رس ا۔ اھت یکایک ہن لب ہما توکؤ سکا ۳

 شرک اکر ا کل خو وطن رک کیم رس ردترمےس ےب ہد دل دار همت

 مد ایه طی سلب کد رپ کبد اف
 اه تعهد راد رپ رک رب آسا کر کت رنج
 سگ ذهن ین رج میل بج گپ ہدایز تہ ہم ںیم ےب ےک
 یر ينطن رب ی هتل ورد اینپ م اش دوا الٹ کپ تار و مرگ اید
 بت ۰ امہ ےس واو ترتر پ تک رر م اقر ک

 اکا یا اس روف ترکی ر اےک نار یر نفت تر سا 0۲
 . تاب ںوٹددر ان دا اس تیپ دبع لاج اکر فیمج ۔ ےھت کے س سالا نیر
 ۔اھت یر گزار هراز ات راعسرو اٹ ںیم سام ےن زا ماما یئالساروا لر لرب مسا

 مدرریفو ایا سب کا رفت همت نبوت متر ی
 ل یر رییس کیا اڑرھکے یک. ایکرکل رقم السا ےن سا ۔ھت رکن ام ےس تط کک

 ںورا یر یش Ad ھم لهستان نا سس طر ول تاراپ هدگر را سر

 ناک پارک ونک ےس رک ورخ رعیت وب ارش ندا پ سا. اه ےس
 هلم



 ا ہم ےس سم. رى al ناسا

 ےک زم ما کس بک چ کیک یس اکی م اک
 ۳ رت ادر ارس سنف f 2 کد کم ارے ہو ۔ رال

 تاو ےک ت رہے رک پس ارپ ےس سا زارنا ای زار او تابش ےک وفر پ
 ۔اترپ نازک ار

 2 3 تا د یر کک دراو ن ال

 ںی ران تھ کریم کر ںی ها کر اگر درک

 ےن توو نت
 یے رس پر نه ےھت رعذ رات ےب ہدالط ےک لا

 سی ےک اجر

 لب کی لس عمرش ی عباس اک لرے ےہ وکر رکن بٹ ام یی ےک ایپ کبر یارک یر ک١ ۳ ۱ ( ست سکا رد سنا -
 لرث مداری ×۷

 ور نب غیا هل کارو بکنم لی -
 ناما ا لیسو رکو ردا عید ۵

H1 ےک نار ٦ 

 تنوطمل اراورک 4

 وز آر اورص هه

 روت ۹
 راحیل و

 هد ذع 6. -۷

 _ باک ها ۷۲

 لاو ی سلم -۳

 ریز وم ۷



 مر نارام

 ۔ ےچس نایدد ےکس اچچیرواس لا ر ارل یکن کب و ن ار زس ت لہ
 واوری قت ےگ رز فک ن وبادر فان کب تیا ور لل ر تانا

 ۔ ےس اس راہ اا یت یف

 نی تر هم روت تار سفر هی هی یت کک زر دم لر رک
 دس راہ ایا ردا ےس تم کپ اف را کم ایما سا ںیم تی سا۔اھت ات اچ ما
 ماشہ پ سم فا لاھ کہ ب لار ںیم نئ ےس پ آب ےس تی کے رب لور

 ۔ ےہ یھب و لمس ر دا کیا اکر رر بے اھم ا مان نا تمبر کیت

 ۔ ےس نیل یل براخ ۔١

 ۔ ےس نیلا کر کب ل رر ا
 2 ےس نیلا رک تک زا ورخ م

 ۔ نیل رپ کرام بک نل دوم زر تند ۲

 ۱ ےہ یا روا یل ا تیر کس اض
 م عر لس هتک یا رو یا زمین تما یا ا

 ہدیش اےس ام بااط ےس را لعاب نک teg درک تالاس نہر وا ےس سر رکی ۸ رک

 مر ٠ےس ار ابر کج دم کت الاع۔ی بہ رقن کس انا نم گلممہ لاو یه نر دا تيم

 ی تکک قو سا کر ںیم ںیم با باسی شو دار امہ رکے لید
 لس توس 2 تلخ رم | ےس ا تالاس ےک ر ن خشت رایان
 ون ےہ یر ے۱ ات مان کپ تری ادر کت الاح ا نایک نوک
 اگر وکر رکا وبرر نافاس مانے کد رکو را ھورداپ ےک مل تل سر ول

 پایی ےک ر ,HOLLEN یاب ا ا ںوندد ںاھچ اب ا

 حس ھے لا تای کرد بی یک
 ت اط کل وود تد ا کک ےس یل ایا حس اک پ ا

 ضم ایک شپ روک کت اسی ا ےن رت یل تالے
 کد ل اعز کم کت الل مصادر کہلا سم ہک سر یت اسیم صم است ںیم مر اس
̂ ي سا جت

4 



 a ناس
 سلف نا نشر یک ایکس لیکی زا یر ادب ےک ویر لا یوی یر دب
 ؟ بله سا هلو زن سل تیر هر ترا زا. تم ےہ
 نکن تیک ضرر تل دف علت
 مطب ان تطاس ب ا یک عز جر وا ور تطلب اہ کنید بم بز
 - چ دور

 تر رک شا ایلام ی مارکت یاں اکا کوب کرک وتسود ھت ےک یھ
 یا هم مس ار هی ا وک سردرد ع
 ۔ ایت و طخ ےن ایا لإا دوف ں م ےب ےس تف الغ یکی لع ترض رشد کرکے س سال
 ناس اے برادر رسا رد ا ےہ یسکم ںیہ نیہا عتاب یھب ےن سرہ مالخ انچ
 و تم نسیم جام

 . ےس ےنرشلا دہ نہاد اس اہک نرشلادب مع کس ہم تک سیاه جلال یل
 لر از نه لس تم تر اد مکس کد اوون ےن اھت رک

 ےیل رے ں در کل وک ےس ےل رر زلا روک ازا د نیک رک طا کل ارگ
 ےن پا. اف ود کت ال ار اچ /ےلا ۔ نو اب رهے ےس سی
 ۔ ن العا کاور لکم کر رف

 ی زا تیک اکے ں اک اب کس پارک کش یافت
 کہ راد ب ےس ع اورلا رے ھانس ےس یبا لک راکد پیک اد لا ا ےل

 ںی کک ام هلو هم نه چدن رک اکیا
2 

 تال طنز
 بنر ورد تر ںی سکرو ت ا رل

 نک رض بیل ابر سما یان ارد ےس ہیر ر دارک مپ لبا ںی ج زود
 5 هم



 ۔ سہ ےک ی کاق ما| یاد شرک هی



 “جت اد یکم گر نر یز تم یم ہم ایا دا ارم کیٹ نس روف حی ےہ بات
 ۔ یار دعب ےک رسا کت عید فرب نا انشر الغ هلی ےس پر یم طق ورک

 هرات کب ر ےریم ابهر رپ نا روشی
 ۔ںیرر تیز دير جد مرا ورک بق ںیررا ترلاسک یل ا٢س
 لا اویس ےک بال ل الف تسلرد تام ںیم سا ےس ب ارپ لپ

 ارپ لالد تمہ تہب فرد بارک درب لید ےس یس
 1 را لر ےس ےس تیب لبا ےیل ںی -ل ت لب ارپ ردد

 رے را نب م زردا بذاع نب ما ترحیم نال 2 ےس جج ظالاے ۱

 دارت کل عترت فرنٹ ےس یک
 وا ےس ںوتاذ نا کن ےیل ےس نین ں یہ ہکے اج سن ک

 ےن سا هنر بیم صر کپ اکر کک ا لا کام ےس
 ہں الو سیہ کس کہ لا ےل از پت - لا رنک + رب لدا ے ضن
 دوز - مگر ت سور رر کن ا ےک تس رر رک لر کسا ےل ےک الوم ی کل ع ی ١

 تط ےہ لغ تزمحد ہہ ےک ا .رکت و اھم رکے س سے رر کت دادع سیلز
 اوم ےک تروکددرم نیر پ پ آب لاط لا سرچ گرابمرکام ککے مع
 ۱ ۔ ےک رپ

 نم ار هنري بطری رم را نیز تر در
 فرض ساکت یار جنب سرو لرد برلوص یعف هدیوم تک
 راپ یر ری کوکر فیلد بر ےیل اں ی یک ا - ایڈ دا اربطخ کب ےک تار ںی
 لزاپ اب نی بارم نا رک یی ا ےہ تہب فصل ےس یب چی ےک ارم کر
 1 م ل 7 مم 71 ندرت ارورفردا رد ت لح الس ارلل رواد عب 2

 ےک ارد ارب وم اک نیر ںیہ ردا ےب یارب ا فا راو ےل
 تا قیم ےس رم کی شاد کد ایکن ھی
 ال کم تدارع ےس روا گر تسردر رس هک ت سود رک ررر ےل: یک

 ۔ کرن وارورکے ےس

 رم



۳ 
 ےس ترع لکل رکے پس کل تے یس نیا یدک نیہا کر اع لا ےک هر
 همزمان مد سرب را تل ترک + ید نه نام
 لری صح ت یک نن ےہ ا تعتد کل دف یک کک ترحل یب تر کک

 لون اڑا ل ور ےندریرب ترطحرکےس سی فا. یر اه طس
 ےگ یر تیرصروا رخت مار 2 ممی رمز سرکل کت باعش کک و

 ۱ 0 ۷ سد لعل لیڈر ںیم

 امکے ن ںیم ۷ں وہ بل دا تیر وض سره سن اه ور پ هل
 ۔ ےسہالرم بسا نر نرم افت شا لر لا
 ےک کک 7 2 رک جالب تو f تادا رک اےس یز للا يرو 1 مچ ارواررلا

 تیم تیر سیکل مم ئاردا ےک اورو صآر اے ریال کلب
Iسبب ما ےک تش الغ کل ئ ترض دا اکے یک کر لر لس ل وحر ےس  

 تار ے۔ کل ال رتا ےس ارپ تایی عترت باک ن ارس اپ تااخا سم

 کے انک تیار یی سا .م ھم یگ دب یم نم ےس رم ےسدیناس  فخم
 تیوب تر کل ترس اب دا ےس جھک رہو اب ےک فال ا ےک تی د یک بد
 وا ۔ےتس ر لرد روا اع تسد ۷پ 3 لک رے نین اپ ,rary ا

 ۔ ی نھکر ۷ل ررر دا اض ند ایپ
 نحو سا لاله زب ےس ر تالف کل ع تحرک ادرس نسل روشنی

 دس کزن ںومیش ین چبر وا ےہرذل حر ےک اتا ےس سا ترف لیک
 ےک کر کک یار ا ہد لہ سا ےہ کما ایکل الر تما ےس ت ور رت رم فمر پ تم ا۱

 ۱ ۔ ےس شرم هد
 ےک راہ اکر ارم ؛ ےس اکی ںیم تک کی اوا درک رکے اگ موم
 ترک اور یب اا ےک اردا ااا یں دم یب تیارو عار ا

 گیس کوم الوم تنل نحب ےہ دای کٹ بچ یہ ںی یک تلا ہد ںی ارگ ب
 دپ ںی ھم سے سرما لال تار تماا یج یب کک را جد کی ط تز ک
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 تم تفنگ تورم بویر قیچی زاس
 بلطم لاو اب هی ایفل ارد سي مر تک ک
 م لع روحت قر یہ ع نیت لا ا تتر یا لع تر سرب ان طر
 تب پملط هل کس درو مس يا رو ضد تکو سارک لب سا اہک ےس
 باب تم ااو تف الخ سیم ہم اک ر ےس یا - تسو# راحل رپ ماما دعب ےس

 ار کتری ارس
 شبی تربت کل تار تباددا هرروز س 7 ےہ بج

 تصح د رکن کے سم ماو تف الف تسد سہ تین نایکس م ےن

 ۔ ےس یل اکے ود سکے خا یت د ےس یک اہک ت حسن اک شپ ںیم لال تا کس دوجے یلص
 حر ںیم سر اصناد نیرہاھمدذفمالیلج یہ گنمکرپ لم ےس ت الخ سم ہدعام یب رفت
 تیر ر نرسریب یطتس اےک کر سیم طے کر اوب ےس کر ٹیم اک ہو روا

 هد آی تام انا تارا نسیم گه تسنیم
 ۔ ےہ ایکل ارت ےس س ار تلین ی عت زم

 یک ف اض اب تم اا یکی کسر صحرا س یر رکے کررہا ےن لع تر ضح هدام ےک رم ا
 زم ور اھت ب ۔ارب ےس روتے س ں زاس توند کت ف طخ ۔ یک ضم مرصد نیت
 کز مک مارا رس ساز س کرلی کز ۔ ںی کور ںی با کا ےس لگ
 و[ طلا سلول تره کتب
 یر طي امری راس طی لر
 لوما رف ےن یل ترص رک ہ امر سیال ار کج تی اور سیل زا
 بے یلع ترے یف یدو اراک نی یت راو انب ںی یل اے رکھو لع اوس
 منم جک
 هل آر رم لس رم
 تادر کالا ۔ ترک م اس کن ا ےس وإ یا ےیل روا تی لو حب ا رر

 لس زی تمام یکی م ترن هالو مار تک کاب ایکاھبکےس غل کس ب سر
 لاپ پا ان عن لر نیز کش ا لوشد ےس یوم کام ادخ از ےن مارتے سہ
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 مضر ٠ نالا

 تعزیه تمام ارکار و ۔ےھت ناببلا ھا کریک. ےک اتم انور وا ت اص یز
 ےب کرک رر تہب تکا وبدا ایک ترصد تاز نب لی

 5 تک پسی کپ اسا انف ےک رم لع تصح ر که زب بز

 rL ف یو د اولد ںی جی جیم ح عی سکل اتاری کنمےےس ت ماما ےس تیادر سا خم
 بیا هر سراب تصح ےک ف ترص ےک ]هتک اساسا
 ایر صاںاہم نم کال رم مع تروعدش ا کد اصیفنےےس سب جایکں یش تقو سارو ا٠ایکں وی
 ۔ ںیم مزا دذحم نی سکیم یم دا و ےک بچ

 ےس ںیم ترم
 کک س اروارک ا دوا تا سی تم که

 ۶َ ی ۵7
 نا نر ناپ ےسرک اض ردا یر ہدایزردا ںی ناد ےہ ایک 61پ تے

 کش ےس ےک رکن کرک میو چم زط کک کے تسد اا۷ روک پس دات زالال
 دد ہک امام نر سن نر ید کے سا ام کب ال اد مکے س نارکے سار
 تب کی رضا تر ںی رد ا ےہ ں یخ کم ام ید اامخ یی پ ںی زن یسک کرک
 لت ارت کف بب جس ےب ںیہ ع اب سحر از - چیت نمررس اعطت
 7 اف کس یاب نازی زن اسم توي اف تیپ مد بر هارد

 ]۱ لرل کا رکھ سیب بلس ےس ںی مت کافی ںی یر درک
 ۔ےہ رور ن ارت کی ب لب ےک تک ن اللد دا سرش ایا سل کل و 7 ج
 ےک کرک اں ی ر ےڑعول گناباد نر رو هم ںیہ 1 ول سر اس رک سا

 تاعامد لا ALI IN ایرو لج و تار ور

 ناز مگ و مکی نم مک الز اع ںیم تر رکی اک
 لزاما یہ کلا یم تی/ي۱۔ےہ بن نت اه تیر رد رسم

 لام . )می نت ےس سا ہکے ادرک او لا ب بے ظنا ےک کلب نم دیا
 ںیم ںفود یاد تارک کے زن رخ کار ا تدبض فعال از ےن زو
 ےک سہ سس سک پس سمیر چھپ



 سوپ نا

 ره سیکل ادا یخ دخت اصن ساپ اعم ربات ےن
 طي گل اروا روم کسری رپ انا سو ا
 الی روا تامرق کے اک راے فاموا ام رک بی وکس چهار

 پار کوک یاد تا لار اف کب ایک سا یوم یا چی ارک
 ےس نت ناطے سل رر ےئل تخسر اعتاد ر لے ےسڑ ںیم كر

 کک سرو اے تاب ید کے ین لم اک آت.ےہ یدابڈ لیکلک۔ ابا ند یر
 ام بہ ا قید اے تیوب ای پد کس رد لو بستم شا
 هم ین بس لب لزفو لی تیر کد با ہد نجل ںی ص ا:ںیی تل هرم
 کپ ز صفا بک یگ ل کر کب ہد با ےل فلتر ند یر اےک لا ترک سا
 کاک برا ها ےب کی تیر نر کلا رک ےس سا

 برات | هرس اضر میشم چين لنتشرآلم ها نج تب سا
 باذردا گران هلی رب ےن ان ں ایکن نی نام ےل او تارقب انک ہا ہ کے ٥ھ

 ات ناشر ڪرو دریو اب ےک ل اع تر رہ اک یس ا با نا ن روس ںژیردامت

 “تارک کی ب و تک روا نر کیا ب ایک ب ۔ ےس لیک
 یف توک کا کلرز یا ھام ےہ کک اہ رکی سادہ ےس مے ترکذ کل خا
 ٹپ وا ا تسر ےس ل ونک ار ںیہ تے مقدر پہ کرا
 درک دا ے پاید نک کر صیف اکر صیمک + مک گر کرک ولاو ےن نعم
 لا شمس اوج سید نر رم رگ ہک ر کلر بک ےس بف اہ لکا دے ساس ےک وارتا
 ایپ کک ات .ےسارکے راش اراب اکیا ر سید ن رکا یی

 ۔ ےہ ایک وتےس یش لع تسم ےن نر قرکل اھ ترس سا ۔ےس یلص لکں ون
 نکے ار یہ ایک رب راک سا باک رکھ ییا برق رہ

 الا تقلید مرد تهران ره درام شکم کا اے

 لای اهر بو نیر کردا“ ا اب رم کارو سرک مم 9

 کارواں ےک سم نادم ےس ےس ےک ام اک ےس ترقی روپ ہدرد ا جگ ناپ تا تب

 اض دارا اک یکے ھت کن خط سنو یب ےک ا ںی ےس نکس هو ےس



 م کا نسل

 ےک ارے سرک م زور بخت
 یا ۔ ءلر رب شير اردا کس سا عی ۔ نب ضا مول ایکس اب" الف رر پل

 روم پر لوگو ےیلرکھے یس یب باطم ٹر ای ادا ےس نایطاو نج و
 5 ۔ ےہ لاک هی تسیلرذکک

 یس ھر ےل فا و تار اکر ا گرو ر بسترا هم تشک ںی تب یا

 زن ناز رپ کرزی رب ات طب اک آمد تاطاعم
 ںی ادص ےک لع تدل لری یک یک ید طا یس طبلرم ھر ااعمد یاس ےک
 اد ےنرہ تمل زرہ ےس ںودویشلارکں یہ یوکے پہ ںاسکھ لیس اکیس تھی کلا ۔ںہ
 زس یو ردا ےرکد پر ےگ روا رمان 7 ۳7م تکرها بر جگ

 شل سل تر ےک ترب طاهر یک سن سر راج ےرکل رت ےس وف اسم

 ء ںوہہ ےہم نب ہکف مع تن قم ےساس ےک اوم اردو ا قالخالامع را لر
 نوبسعر بسم را ند راکپ ہک شر ر ےس دا نیر تر دا
 - نوبز گاه مهنا الی لع مهنا

 نرلاخ اک تدامسو تام

 هاي یر گل ورا لو لاصعیجو ای ںوہ نال رخ ر
 ید اگ م2۸۷ J ولد ےل ےک ا رکا جے رکی لگا کی روا اےک نایاب تن

 بہا پلی دا لا بیان در اب چقد نا مریم 2
 “ظر ےک صئاحخد لا ہرن ند ہ شپ کیکل اب تلور لر ناصر گار کلا
 طی دا باکس نرو نرم و بایم ام اکر دخمل صم مای ئاد دوا حلف نت
 اهر ایم[ هنر ابر رزم ال ناب نہ سام با
 علف توق با سرت رک خ سرم سر 4 رب یاری هد رب ید
 E ےس ھر ےک بنر رت ےس ا ملت قو رم ذرو ےہ باھادا

 مس و تارا كس



 لر رد بیگ تیر گاس ےک و مرآ ماں یک تیا عرب
 کرک تال یکم الس وک ا: ترا یر ےک ہے ای یک شب نر ار نصر

 ےک ٹا لاک اف تیارو رہو ےک ا٢ ارش سک جک یر. رم شم
 0 2 ار زود روا مسو نب الکی ۱۵/۰ تیوق

 انا هان یر پارو کردا کاو 77 د کے ہ لکل ورق شک

 لورو کت وب لار شور سف کد رکھتی لغد سزیپ بس لیہ تقسےس
 تره آی مک کج تب یدک رم رک
 بیگ نرگس ی زکه تاس ر اسا رک ف ام ےک اردا ا کی یے

 ںیمنیلدجٹکل اردا چپس اک کک ک فی ےہ آی کرو رار پک عم! ےس سز
 تازہ نارق ےس یار ر سر السبت کل الود تانا حسو فام نا ےکر ن تضل ی ہو اک
 ۔ ےک ےل اا ےل ےس

 ند ها تاب نمل اظن؛ نکک و گرنوب زلال مقنام

 ںی سر لا کر ترک اہ ا مت نت ر
 هر يا اکر اب نایاب ےک ےن اٹیکرکت ا ان یالعد کسر روا تال لاک رس
 تو ام ےس نازک ی کلاس لا ناو کت یمن
 نادر پس لق یر تردا عہد ایز سیر« ورد کس طسب» حرش یر ہور تات
 کوم ےک ن ہیر الفرا نویز ا ےل وک ل یر ےک نجات قل کیم قع
 ته سر کی اک ےک لف تی اف نعت ےک این اسود کی 'ےتھ زوخا
 تب ب kd یب تورس و ت ینہ کو نوف تاپ رداد ناور ار لا

 ےک لار حور ےس تاجر کر د رق الا تافعایر ا 2 ےک مپ کر
 هسته ا یر کن - یاب ارلامپ مٹر اتار اس ےک انا لو
 ارب اروا ہر خاورا 27 رےہ ںیہ تروضلغع اب یک اب ۱ u 1 خب کاخ

 جے اورا ناروا ےک ےس انب اب سهند تاب اهر ر سرد

 ی ت کاک یکن ہا سم ےس ھم “غزہ کہ الف . ےھت تر هو ل ار ذا زر زا

 اه الص ی عرار ترحب ت ہر ص اوتو منال ےس اردا ترب گاڑ بکس ب
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 علل لی کارن لابو رر ےک ہہی کری لس مرور تر ےس فی

 رو ےن او ش ںاہ ۔ ںی ہیک ار اعم ۱ ۱ ھی یل الھکد یز بن ام
 4 ںی اروا پسی بد ےل راب ی لن اهو ل ازرار ا تاب ع ردا
 ےس

 م ۱
 ہں وہ ہہر ہر رر رہ ہہ ےہ ےہ ےہ
 کا



 ن ل
 وا

 السا سرا لیوان ایم تک و و ے صر رک و ار
 وب کیم هشنایوهت ال امی لوسر مھءاج اف
 ر رستو نرگس ناتار

 وا ص صر
 رب هلو هنری کاو مصواومع یش ولا هللا باتش مو و طو وضو ۶ و و مو و رر رو

 سا نیل رک هو نامش
 و لو لاکر یا
 نوار ی کان کر
 2 ین کر ی نون را
 ول نرو نیو ہل کول نمامو و شبا هان

 چ لآ ارعا رک نی نان سیل نووی
 ہی روی هتل نر لذا
 تورط یار ید پس لک

GE 



 ناسا

 لوس ی مته هند لوشر ےس تہب
 هک ستون تان

 تر رک را ادرک کل رک

 ا

 ریل یم نار کان ایل ایام ہر زرد ےس نا ےیل

 رکں رکن باروا گرہ ےرہروا ھما

 نوت گول نا کف ای. بر ید بو
 تلخ ید مدا 2

 ا ےی سر یی درک ور لا لتا لس +

 سر لر یک شرک سکہ اس ےکریلا ےن “ی بد

 واچ یار دیدم ته سا
 نی ی2 زر کا وما
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 شب نال

 تب بل کد ملکه سرچ

 زب ےس ولا نر راے س نوشووجم لوکس هک

 درگ ما ےایکر کے ککے س ناو

 رد آهک یکے ا ۷

 و شو اهم سارا

 مک راک یراصاو روم

 با .ایتب تان اند ےک ا یخ لھ م تسلا اف رب طب چپ
 دوا صیفاک ےہ یکن ا ااطم ےک تان نفاس )رکے سس ر ا یک شب ریپ را[ یم ںاہی ےس
 اب بلا راس لک ناب سنا ہک رخ .ے ایکس یم بنا
 ںیم سجے یسک یک لٹر رقم ک م ادد اک یو تز ی ۸ن با استر و۱۲۰ با
 ریمپ فش کی مار یاب ےس ضا کل مر
 لا تذکر بکر را تل سو سند! نت کر تل حس کس کو
 گر پس تر لای ترا بتا تب سر دیار

 ےل ےک ل د ارد ار لی سا ےس نمک تم یک رفقا کنیم کل
 یر یر ام اکے ا ؟ ےہایکارپ نیل ۔ ےس اور لر تستی تپل سید کی سس
 ا یدرکپ میک لا ےئ ےس ےک لک 1 07 کش دهن کا

 قنوت تی ایف هیت برف تا تیتر ا ےس نت اول ترانا
 فط کی ی ترص ارا ں ب قل یہا کت ت ا نایک رد ےک نر خم ےس
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 5 ۱ نار یم

 : . یزرازگل رب ہر کن ای کرم
 در ںی یم ےس ہک رکے ےل 0
 زا اس بید درک لرل مب ےل نر نر ات کک ں وید
 چپ ےس تربض ضر دا ورا سیکل نا ترابی ناکام

 7 م٣ ۰٠۱۱۲۶ سم
 لر 1 لاب کہ پسو رپ #لوروو رد نا یر لس ۷ 7دب ےںا

 ورک رک ہد لب د ترافہرکے بالی ھی
 بک اش دب سی لا یارب یہ یک یب مند ےک دعب سری نار ار لی ای نی
 او ارم مشی دوو وجت ترف یک ں رندر نا ںاہہ ےس نرو ۔ راک سیر یرکود ےس
 ایوب هک ایدی سرما جرم. س
 لر تب سرب هری رعد عطر جبر دا ےہ ا سعد کو اک
 وا٠ ےکرپ تک لگد نادر یب اط کا کی لاپ نا ترغیب ےس

 ددا تیما کک ره ےہ د ےل اپ ۔ لرلای اقا ت دات یہا
 لیکر عز اذ ۷ ا ےک تیت تشب کہ ا لطب ۷ت یوا
 د ادخن ید ورور رو ط یس سر دا یالضا رپ ؛ تسال ایہ کل ومار رو طے ورک
 ںیم تیت کے رہ فی ا لہ پس او لن سار بسی یس اکل ب علاط یت
 ےک کب تم ےک کا کیس اراپ ےس تیرا لرم کیس ںی نری ارال ندی بات رب
 لس لات قاسم برسد اچ اد مرزی مرمت همسر

 کارو تاع یب س ییا را ےس بک پسر کو الپ ل ےک ر
 بد ب ےک ایر لبا ںیم یب لم اوا ےس کک کک یز تر رد دا
 ےس یی ران یکے س بس راس ےک سولر ای کود ےہ ےک کان ٠ےہ ادرک ای دو
 ۔ ےہ کن نی ران تاکو خم ورت التن نا

 اور لوتتر هستی ف ا ۰۵ 6

 زکر ےک ف اض ےس تا ان ا ل رس رک اب ےک ناک بہ ۔ ےس ےک
 نی رام تیر تارک ں ی تہ ش زم ارد رک را ےس



۰ ۲ 
 2 ہا ناس لو

 قهر اپ اس مکه یاب اسکن نی
 احضار سل اما کے یہ دیور اک ںارکے ہا اھچم
 بزن اون اوج فالخ ےک تم اوخ یش کن اوس ےس آر کے ای: لم کا نرس(
 تاں ہں | نوید کم کلام ترس کلر دا ترک

 . شام علم رک شم ور ارد عترت هک یدلدرک

 ۳ | لپ نا ترصرد
 کب ع یدک ناسا اب هه چسب روپ نایب در لا لرد
 تل ےک ورو ۱ ںیہ ےس رک لے لر ےل هو یه اه ےس لا جد رکے رت

 لس ار ظرف ےک تابوطمد دروس ینا لفکص فا باب سم تیپ رگنر ماگ ارچ

 مکے ہر صق او ماریروا سط ےب رل تواب تالف ےک ن اردا ںی تر ا

 رک کں اض روا فو کب و یتا اب سیلز لب اتمدد ںیم نرم س ےن از نیت قت
 ترد ل یک در رو ایر اوج نےاس ےسک اش تربعی کن اض ا ک کود ۔یکی اڑے ردوا

 رب نااروا سارتر مود رد نک تس امر دام عرب سم نازی سلسال ن رک

 درب دوم ےس تروعو یر ود ایا ہک ےک رارراک ےک رد مالک رم ۔ ںی تک

 - هتسرکر گر تاملعک کن و تل از تر لا رکے ےیل ےن ےس اور وا

 ناتو ارش خر لک یو یاس بلد اچ ےن ایا کناں ار کت ر کل اردا

 ےل ۱ طي اس یکن ادم سر ے نا ۷٢تا نا ی لاين رم لر یر

 بتن اس کمر رب مات تست یر وا ران ارز اسم
 اس گرا رکی اعقتمد ےس ےدا ےس ےن ا ۷رن روا ےل ےل

 2و هه سم دن ات آب رو يه مے

 هر سم بله را فر پا يا
 مار نیلے رم لاسر ہور و سل تک کل صد
 ین دوم سب ترم کت رب ےب ےسدنل ای "ندی بار رار مپ دوژرو رک تی

۲ 



a دلا 
 کس رازرپ ا ےسلرد اب رپ ارب

 متربکتسا رکشلا یوهت ال سس 7
 ترار کب یب بج کھ پس بل ا چ تورا رش باربی ا

 انا رس برف فتنه کل تر نرم نت عام ہد لراس
 9 ے حج e ظ ۰

 زر نیم ها لر رز نا رگ امت
 لا ترم مزه سعی هل )هک اسهال کاپ در
 زماني یک هو کای هی سا رام نیت کے
 زد سرت تله سال کک بو رہا ںی تاتا ےل نک
 ےس یے زار ضم مک ب ا دوم کے ہ ام اھ اآ تاب ب ںیم نب د ےک لوا طاف ہد رک جس

 ۔ںیہم ےب
 هراز کا تن لبرل وم رواج مکن ندا ما 2

 اتلس را کیس تا 2-0 ےن یک. اما درازی ام ثانی لهجه سا
 با زر کام راس کنکور درب می لاو ی نیر الس مهیا
 هر بیت یک ںولشمر نر طام ۲ نا 7 لوس احیا داراي

 - من بس ترک فرداش ترک بی 4 کن در کاری وام

 ۔ںیہ تاعکو دردعصم ےک ا رہ یکم رکا گیا ران ارطاعم دا
 > ہر“ ا 2

 لادری ےہ ےس ا رک
 گرہ ےہ روا ی ال رپ ز نکا زا رکرکے یش ہک سینا رہ: ۵۰۸

 لا بارد سو سر هر اچ لٹکا سیم نا نی ایارڈ درد سنا شل پب

 راس ےک سا ؛ یر اون سار کما نامپرہ ما م ےہ ار ھر برا رگ کے

 را به لا لا لگ ار نایب و کی سک ٹرک سکے س
 را ِ سرباز از اط روا اظ ر شر رف ی ا کر کر کے سس اوزاما

 ںیہ ےن سوسک ا ےک تواب و رب سه کیک های لل اک اک

aوا سوپ ےہ ادا ےل ٢ ےن کم اک ادخ روا تان لاس ےس کل ای  

۰۳ 



 2 نرس
 رونے لات ازا اوری برا یک لک ہا جنکی مے سو ۴ 2 و

 ےس تلور یقی رر صن تن ےن ران کرم ضعلدعب ےکز ارد تب کمپ ۔اررک وتس
 ت لا السد 7 ےک نا تو سرایکس ادرک میلا تی ےس ل تر

 ری وا ںی ںی ا ید رپ عر گس ر چک اک کل رہ برت تار ؛ تپ رت
 ےیل تصر دا ل ت اک ل ےس( طلاب ترا رت رح ےرہ

 ہا تم هالب بل

 اب رے لر دو رک اٴ ںیہ یش ر کل ایر اک گاج نا هان
 را تور ںیم لر کل فردا یواین اس اپ

 کر ال امی کہ پس ےب تز ۔ پس ایک ن ایہ رکی ا ںیم لنا ایہ ںیم نارڈرو ےہ
 رف کد افر! ےل! کد رب لپ. سیکل رد سارا هدر
 اک یم ایمر کو اھ ایکس یم لا رک نود تر سه سر ترک س
 روا کیپ ےن ناز درک وہ ےک ید کان کیک تم کر تم اپ ی تم لس
 یم ےک یر یکعتت سد تااع ۱ یکن ا کت سباس ا ر لت د ےن تردق زاسراک

 رسد سا ئیں یکم دار ںی ما بارک ر اف هاتی عب اد راک
 ےہ کب ل به لر جا امہ د ےک تب رو ہر اردا ررر ےن ں رم صد تلہ

 کوا تما ےس کروم در یی ۔ایکرہ ر اروم تکو ۷اب ید رپ ےب ں ی ےل ز
 - لعاب هاکی ره ےس سری تک

 گن تسمه رد سر هی نخ زر سرکہ و کرک ارب ں ی تی ا
 رک ا ےک ےک و هد هلو که سر تال ےک ٹر کے یب رب بلطم که سو

 نٹ ارس رک ے لا پ 2 ZL ےب رک رر اس ےک توب ر زیرا ےک

 ریا ۷ا ےس تراک رپ فساد رک ايم یت ہدا پارک در
 ںیم تاع ایا ےس ںیہ سلام نی هدر بلطم سوپ ترا رب علت
 رے ن ابتلا روا صاوح ےس زبیم رکےت در ایی برک س تابلت رب

 انس ساران



 شش ناف
 تره رييس هاو نت ارد اھ te تر تم اھل اھڈپ ح

 ایت عح ےن ترب شرم اک گز کن ا اھت ہری یب سا ےس در ےک
 تمبر لار یر که د ےیل یک ا و

IEا ارپ نایب مج نن ہد اع یز اں کیلے سرب 2م  e 
 رات کیا ج ونک ازا ت اکر ی ںی بس لا بلد بک
 ےہ ےس ترک تو بے ر راہ د نمی نولسم ار ربصب ہواور ںیم. ھما
 روت لا بازم کت انار حر درک ایک از ارن نایک ںی رہ
 دج ےہ راواو ںوخم پے

 هل ےک سم کلر ےک یم تگ ےک وش رک ران رام وب نا نر نما
 ےل ولورا باا کرب ی بدطردارہپ سیم نعم یب تا نولخی رکن کا از یلدز مع
 اےس ر کد ہو ےس سش ہانی لا ہد هارو ایا ار لک ما مے ای ال 1
 کو وا۔ ےہ اھکر انب لر ردا ایا اسکے ےس تہ اپی کب عند های ع یر ابتا ا
 فتاصوار روتر شب یاس یک با ےہ ں ان ترم باف ستاد ند هو سم

 طرفی هست رب رو بس تا داف م ںی ےک طب گه رخ هک
 ارت سبب تو ہو ںیم سنا ےترھ نرم نار بوت ھجی وک

 اسد ترم جراید نر

 ور چتر
 ها نره لو ترک رس ۹

 ےس یکے یت یک ب ر رابقروا چک ب دا درک د ۷ر دلا لیس کا یت ےلرا ایک

 لاو ها سا رد! سيد ار ت نج ےیل ا رپ سا ایک شریک اس

 کی ید رکے کد تیر بناب ےک راض ےس لای سيم ود رکا
 ء تادخ ےس لک س ےس ری لاع اک نل ایا ےک نا * ےب ےل رب رایعمس ا ےک تیئالع

 م وت تدحح ےل
 ھ۵



 ر ٠“

 01 نارا

 ا اب اغ .NE فالف ےک تایر مآ کرک دا فالم ےس ر لم تط

 تایی تر رم کو ہر زارا تی ےہ ما حر حرف ادب لبیک کا نیر
 لری آے رکو رر وا سد بر کا نت تک اس[ مم 4 تفرصرب ےک ب 0

 ےس التم تما ن ا ںی کر تر قفل سر بر مک
 دب رہ ترم وصو انا یر و هری ترش وز همگی ارب یک سا یت لو

 ۳2 کک تہورلاںِب ترا اد ت بالن ف i اے ۳ ری یا

 الي رطشرو» بت« ی نوع که ساب گل گن ه تاب ری
 یو ما ںیہ تترد اا عت ازای ب ںیہ ںیم لری روا  ےلاصرک یت حک
 ےس ناروا ےل ےس رک اور رکا ہہ ہک کمین اروا کا ںی نلاغ ےک نزد ناما

 - لب هتک کت ره

 نایاب
 EE یش زد اپ ۰۱۶ بم ساک نسبی اڑ ماتم سم ہن ےن یتیم

 ھر تامر ےس بس نیہ ایک مر ہار ب ساز نسا س اطنطن مار اونا ےس سلب
 ۔ےسہ سر سن لا الا ۳2 تور لنابا اسیم یک رب ےس سیمی کرت ی

 ےہ ند کیت کد نرو ی دل ےن ایر رپ اک 2
 ہو ےسرزز ار را ۶پ ا ےل ہں ب ےک نایاب Cre 4 مر وا

 سے ےس رس ا ےک ب سیہ الا ےیل ا او لک کم یا

 آلفا مر هر لری دا لا نیس يا ےسیاس ےس

 لام ےل وسلا مروا سلا ندا ل را نام 7 تا اراپ دوا

 اھ راو ارم راف رک ارب المپ ےک ردا لراس ےس ا ارال هوابل
 روا؛ اھم زور ےس روا ۶ شد ای کک لل ےس ےک ار سالی وا

 لورژرو ار7 ہر وا گر باہ سج ار با ےیل رو اگهی نا

 مس ن اا 2



 2 ٹا نسل

 ۔ ےہ اپ ره رد که سالن ےک
 یک ت رج کا کک دان رے ہد ککے تیپ تردد نیا

 . چپ ضرر کل ارب ےہ یرکں یل عادت فرع کن ای ےس ناب راب اک ال
 یو رطوبت

 ۔ ے ا اے ترم راک بک ےیل[ ایم تکی ام ياد
 نبش مپ لکه کس ايم ید تر
 لو ار رسا رک. تی رکا یز
 - اد رل برم سلنا
 تاب ے ےہ یک لام کسا اب یک تلر ےک لام و اد ےن نار دب ےک فان سا

 بوک برای گر رب رب ےس یک اکشن ہو کے لا ںی
 ناں یم بری َ ےس اب ےن رہ ےڑرا تایلعتز او اع ےضامکے س |« يک رارال د۶ا

 تار ا ےک ر لکا ے ترین ياد تین بی ببر لر دهم اک
 اڑے رب ارد ادم پس ب ی کک ن ایہ ےک نری ہک ےس لکا ترک سکے ا رک

 ترک ور ںیہ ےک لشن تاد قا یری ہی بیرت ےک ا یب ےس الاب اتا دا
 ےیر رسم سر ام ےس نا رد سیر لیا ز ےنرب ار ضح رکےس س ا دوہوا کے ہا اک

 ےہ عت کے ترکیب شا پیش آب کی درز ےک ا ںی لزق تان
 سارا ورا

 7 لیتر
 | مر ےس اب روا ار کک جب رپ کر سم تنگ

 لز رام ےت اکر ھر ۔ چیر و ترانا ارپ یا ہار شا
 فا ےس ببر سر توس عدم لو رک سارا

 ےک تح امو کت ارتش و راب ےس ا ےب ادرک ن ای تاس ےک تاس یر رت

 ےک رگ ار تل سرکه هدر اما« تاب سا ارگ فو

 هام سینا هیون ست ی هاو تر دریک کما



 ہک نال
 مي ںاہ دا یر نیب ین فام رج سیر ا
 نیا سرم تر لی پا انچ. ھی لارڈ تیا ںیھپ ےس لرز کپ ےن
 ۷ اس هل در دب تامل زئاربام ےڑلا اب رے از ںیہ 7 یا

 رک چپ ماکت نج رم رپ یا چاک ری بک دک
 ۶ LL ےب جرات | نزن گرلس کے و ٤ ا

 ےہ الری کک وک لو ین کت انس نا ںیم تاس آں ا تاز
 ر ںی ںی نیل کر
 بس تاز رعنا و کا
 جهات ا یلص یک هدر ےہ ارپ ےہ تانک نام کد م
 ارس - ۷ ها رزض لات رس رسم

 تگ جروارب تو کک رکی ون دا ںایٹیہ کارکنان کر )لا ریو ره رس کے اج ایر کھل ۔؟ ی بل یک ہ ےس یر روا یسکرد ہکے نا ایل امی ۔۳ رے اجار الدا اا
 ۔ےت ےہ شراکر ا ا اک رردا اس رک کلات رگ طعم تی اسم ره

 یہ نا یس وم ےہ رضی ب الال یس بت رک لش ےسرصود
 مکرم سج ےدجابل نا سم ہک ر ےک یس اروا ےساو اہل ناد کر کرد ےس دا کرک نص
 >+ ورکا ج ےہ تاک ات لا شب ام لرد ےک لات ہو کک
 لیک ایز او ار کرو ا کچ رع ایک کا لب ےک |. ےس اس اک تار یدک ۴
 ےہ بلطم .r ےس کر ناتو عقل لیلا تانسا کسر بهش رک عربي يه کرک هک ء ا اک
 ۔ ےس ار لر ےل ںی تدا کا ل ت آی انی فرا تین کو هک یر یراھ یک ارم ترص کیہ لاف نک لر چرخ چرت و تستر کد

 assesses 2 زن وک س س ۰



 ناال

 رسا پي زا لا تانے ترکمن
 هه لمسی هرس نکس از ها

 1ر ۷ْ ترس ترابی انس اش سل نادر ها تم
 ین کش رگ في نر تای هشت سیر یخ

 ےل اروا ےس م ع ےک سا ترم لارا یب اط ای ا کا۷ ت انن ا
 هشت فی ریل ککے ڈا ی کروا یسک سا ساب که سنا
 گرما هی سا ها هر مه ی گیم هستی اپ کرنی کے اج مد
 ۔ ںیہ لخاد یھب مک

 دو سینا کیا نره لر سرک نا یکن ۰
 کر کسر ہے ںیم نت ےس اب ےس ںولا ینا کرک کام ےس ںی راس
 ر ی یم ےک ا ردا ۱ اکی گے ارام وند رو وک ا

 ۔ ںیم نی ار وا آی روی را ادرس بي نا تا حاد ں ونی رار میم ےک اردا سلا حر جس تم می ۔ ےہ نار ادا کن
 رب تا ول رگب یه دیقکت پاپ نت اف سرد سی هتک اماکن راس
 لای اتم ادا رگ ضد ملی کتب چرب را ےس
 یھدنادض ١ام ےاطعلا اصن نل ےہ عر

 تیکه کش رک عکس هک فن هستن دل 7
 رر II و ےس وصلا 2 ےس ںوتت سب تب لسد كرر صر

 یہ ےل ےک ب رول دون« + تل ات ارت رپ تب لس رفت یک
 تک تی چت ےس
 " سنز یدنویکنادوا ےس ثم یب تدابعی دال امی ےک نا .ےےی سام اپ یم ںونرگب ےک
 وب روا یی دار فخر بنا سر سرت ےہ” یر رم ےس ہمت“ ما سا
 تل م ۔ و ا نجی تررح نیت ےک رک قم ے رن ہو را یکن سا. کر



 بک نرسل

 یکی او لا. رک درو ما سی تیرا بم حدس.
 لو لا
 | E هل نهاد نه نر اسم رکے اع تس لمس لوس میر ۳7

 فید در" هلو لات ی کتان نوا هر ےک ااف

 ۔ ےس یب
 ۴ مہ اردو دوم سیال صا کس یا حور :یوالیب پا

 یب ما 4 لو رک ےل اردا یخ للم ام روا و وات نیرو وخج رم

 زا اس ات بی سطر تحت نا ںیم رنو و “یت طر

 کار لو کچ املا خر هو دیکر رس ل عين ام
 تب لعن اید ےک نا نورا چ E ار ی ملایم دی

 رھا کک سض ست تونے ےہ اد بارج  ج اکس ےک یب حال

 رضای ۴۱ ی تامر ماتی اھم کاب رع ت اسے نی 2ےس ا دات لاک

 ۔ےہنرتا"
 و اے ہد رم کس | يع ال لو نخ تیتر حس یاس هنری ور

 ۔ ےس ازیہش

 ریس وفود کا یخ اک ریما یھ تپ تب وا تیا یک ں زود
 ت ایکو یس ی تب ںی یا 17 اوب العب بیر ا اوا ےک رک

 کف هد زد از ںی تم یم زود
 ےس ق ضا برن مام کار کپ تکیہ یاب ےن ضرب

 ی ۳ هک تر کم

 لام ڈٹ سی ےس اس ےک تایادر یم لا تیکس ورم ر لا
 ۳9 مت ےک 1 وی 4S دیک کر رز غر ںای ی ااش

 "مس تسرد گا ںزلود ہک ےہ ے ترش هیت راس

 لگد ورد پا ۳ ۔ےہ ساکن ود
ت از اسرو ےہ یو هند تان هرکس اهر عج 7 4 فرم کک

 ےہ ےس یس ۱ قل



 ھے نما
 ےہ رپ تک ٹی الخ یک سا ںیم انا ےہاہپ ٹترمھےلت بال لا اہک اروز اراسردا

 گارد | بس هرکی ا کیک ںی تسد ںی ب لرد
 ےس اکے ات ددا ےہ نیم برتر کئ ا ںیہ ندبوتی الخ »رگ اف یه

 روا بابل رپ سا پا ہد یکم باہ یارب ال با هزاورداکح الا بر
 لیلا دزاب ےس رد 2 2 چ مرک آر تو

 نسب زم ںیم ار کرک ۱ رکن زور را سرد سي تست

 رکا بچی ہد کرک امرک ماد نکا < يک سهم
 ےہ کج کے ںورڈ کے تاس ےک یھب د ہوگی کے باتل لب تا

 ی ےل |وهتفی نا اوت دل ل

 بان مکے ےک کھیر سیا مر مدد برو

 ںی ابحت یک وک یاسر انو یانی 7

 بی توی رپ رک الت |
 ےب ہدنب کے یم ایکس لب تا
 2 ال تفر لر اعا نا یل ایہ پب وہ یش او کرب

 هی هست | تر کل و سام سی ی سرک

 ماش
 7 آف ررمرک یر تا رکاب تک تم ۱

 هاب گچ بشم
 یکن ۶ یم مو اش "ےک رنز تر

e 

 لس لر تا اوا اس شورا

 ی تا یک یر رک ۷

 بد رد ںیہ بس تم رک 2 ظر
 ۔ ےیدرک

~~ 

«n 



 م یک نسل

 ین تیر ساغ بوک ب اتل ا ےس ترو ےس نر برکت رس
 - شم هاچ و نای رہ یا ےس

 ت ر ےہ نرد ےس ر در وا تک الاد اے نب یر راک س تر یس نو
 ےب نک د اک ن اودا کد نره زکي اش فر یوم سرب

 یہا مرو یا ارے کل وق ماا با ا راک ییا بچ زا
 ےپ٭,ں ا 4 درزا انکے ال ایی ر ول روضہ ر کار کک کا ہں اک نایک ارپ

 يا ايد ےک ں وز وحر کرک کرب ل ات بن ارال چ لد نایار یر ڈارون اک
 تراب س ا ۔ کوب ر ایش کم اکی بس دو ےہہک اک اکر سی سل عضب
 ا۷ رک تاپ رام کن اما تیا ہو رکے جس کد تر مرکب انک لہ لمصارد سش

 رپ بص )۷ ناما رپ ٣ ںی ےن ای ا روض ےہ یم ترس
 ۔ سرا اب صر اب ۱۷ اروا ےس ن ای ا

4۲ 



 ڈٹ نا

 نو ان نور
 نا نا هه نم
 لف هه نرو نارا بای نک
 بتول نزد نور
 نت بل نم هرم نل
 نما نوت وهم نر
 یی لاوس ناول ویک وا الی

O N EEN 
REE 
 ی
 میشل کیو

 مه و Noss ل موت ۵م 2

 ات رد رخ ا نع ینو لع ےل طخ ناپ ہن یھ

۰۳ 



 فرخ له یورو 77
 ترین کلر رو

 لمس کم
 7 نره یر لر یکم ید سل اه

 نا رس تاک یک رود ےب« قلب

 راو رھپ سی اب لا ےس ےک ا

 را من ارب ےل ںیہ ےہ اہے رھپ ن
 از سر ےک سوپ ےک ہک کیک
 و رو خم یار عن ےس ناصنم

 رع ے یم نوف ےک تی یل باک ےک

 دری ب سرد ید یک وتر او درک ارد /

 یر و چندان ہامدرکرگ



 دف ۳

 بب <7
 9 ےس گہ تم 07171

 ےک سده را ها رپ سا
 سار ےس ۳ ےس ےن زا روم ےس اک ےن یارک ود 2

 77 دم فی 2 ےس ےترکرد وج چہ اک

 ےس ود ےک ۶ ےک را ےس تمہ نا

 or ارج ےس ناما ارب کپ یک کک تو

 لار 1 توش سنا چاره هه

 رکا دا نخ مش تن ج بازو شیک دا لر
 پلو گل کش گرا تو
 | ناک باک

 تیک ننه

 ا ¢



 ےک ۱ نرم

 رپ یک تن
 تیکت هچ وز پور یو مت اکے تن نیم تو

 لٹر چہ در فی لا لھ کیو کک نی یھ رک کو
 ےل ؛ ےہیکل نب سیم ےس نارتھ ج رپ ها یا هی سرا نه چسب
 هک لس رپ مکس وداع تره ید. هک
 ںیم دھکے ںی ایکن اار بد کس تراک. یو
 ۔ ےس یک رل اتا سرخ ہرے لک .. رے لود “بلخ

 رد گم هر مچ ےس ک٣ بکر ا چت وح رک
 ۔اگھ می ںیم بافف کش ےب ود ےن ںیواکنج غراد روا لاک یرکو

 ا - هچبسی رپ هریک
 شر اه یر لر یک تم رد اسد شعب

 بکارت جور داما رام مت اسد پا گریم کت یاب

 ا سوا شب پ رکے مرکز سرت جدر ردا ےب رھت ےہ رر

 ایررر ےہ پا ج۳ ں از ) تمل ارب لالجع ۷ ےس یب کک تراک
 قو ور رخ یر خ پا ۔ےہ سلا حور یر امید دلا
 زوال ۳ ام یت اپ: چو درک ۳ یرملاخوردو اردک ےگ م ووزګ رگ ا

 لی روش نیت سم ؛یلز بکر مچ لزا ۰ یل: سلا حور
 درول طر ټا: لطرد ها کج لار | قرففم کیا دکر کج

 کپ ا یر ایی و. ےس نط کس کر بن نم لحن نون میر کہ قر وا
 مون با جطس ءار ا ب ںیم اض نک یر 72 عدررواارضاه

 ۔ ھار ا کں هضم وار نیب مر تل یو اد دک عور دارو
 ۷۳۷ص رکی د راشو رط مکه یو ر

 کر ںی تکا اب رک تیک کرہ کر داپ ںی لوت ادیوب ب اعر ڈک کھ اپ
 اد ےب ررر ےل 02

4۹ 



 ملی نام

 رپ دق ود یب یورپ پا اب که بس بلور مپ نر
 , صا ریا س یک تمدا تیار دا سرو لب تراس رکن ایا

 ) طرا | حراضم 1

 لوله شش صبر زار لر
fsرکے فاس ٹاسک ںی رمال نامغا  

 لر تہ زاس ےیل ی کر اض تشر وا تاسو تاد کامن ےک جیک
 ےل ہو رکے اظ فا ےس تاب ادا بسر لم ےس ںیم اپ
 مز دف گراد رگ امپ سس ےل نب ےہ سم اٹ اکادمن ےس نیم

 ۔ےہرب اب کس ۸ تاروا تان 72 ےس نص سارکپ ۷ ترک

 سر سنی سب ٹیپ ےکادم ےس تبصل ن ایا ےیل رر ااو داراب

 ( ۱۳ س رل الا عام ےہ ےہ 7 اس تبن کت از
 : ےس لالو ےک ن او ںیم لاطبا ےک ابا ہی

 نت سس همت کس ا
 نیمار بسا رز بک کی رم تیره ستاد ی ۔ ںی ےگ وہ لوس

 ر ر ھل ےب تہ انس رات انک ا ےس ںیم ناپ کاٹ :کاھخ
 ےہ ےس لپ ِ 277 : ےس مسا لالرد ۱ ید تم ا2 کن

 ۔ ںیہ کک یوکے سیم تارک ہود کتل وک یک
 ضرب ادراک یه سیف نوید برسی فل
ANتاں م توس انی ککے اچ ایک ب ا اار مدع کے سرو درلو تیارو  
 ید خ تقی ند ںیم تو صامن یسک کے ا ایکت باش دکور

 ےہ اکر وب ےس شام کرت ینو ا ت ایرج یک تہہ رک یم سجے لر هو اس

 َ از ارد ناشارک اراک 7 رے جد الاد ںوابود رک ردات یبا

 دنده هر تیبا دف کربن للو ولت
 یت سج

(4 



 رض ۱ نال

 »ساب وز
 لر سپرده هاش فر ياد ننه تین

 ارگ ایک ا فانی ارو لبا ہل ب ںایہ .ےا السر الار یم نب عاام ر ترا لس سه

 یر: ںیم سس ار ےس ر ھاو تاز ير نلا ۰ ولف ثب یس تال ار بجلد نع

 رز سیب ام توس یس ا ایپ لاو ںیم نبذ اھم کک تا روا ےس بیکرت یک
 اب الو ا ھوم نب علام چ باو -هچساک عترت
 ںمارف ہد م 2 ےس رتر ےس لمر کہ سما دا ۔ںیم لشیر ےل: ترص

 ےک سرکل رپ طعم زر هوم یر ہی : ےس ل کک ا یم اض ردا

 قد هتسا رانا ترطگل یخ لر هست یہ یم من سا ۔ ےس شیپ لارو ےک رک ادع
 جد تمام ۷ ںولوشر ےسردد کلا ںیہ این کس ا ںیم ترشی له سوپ لور ےہ

 ایکس اساسی ناک ع فرم یب ےک جن ادیما لک. ےس لاک کل شر تین ضا . ےس اتم
 رکی کی ا تطخوج دا کرک ی یاسین کیک دک یکی ھجن و ےہ ترور
 کنارش اب هسته ناتمام یک مار نر وزکه و ںیہن فق او ےس

 او ےس ےس تع کہ سہرا تک بالاتر چرا لس کاپ نانا
 دور تفل اکل رر یب مو کس ا ۔ ںی رکی رکردا ںو لوگو اب ےس س ا ےس ےس ت رام
 مع بس نت ےس سس نیک ئبز ےک بس مزا ےک یا زر تورو
 ںی ہر یر ب ناض اے ہک ےک ایک دوا نشہ بس ےس زاد تیک,

 4 ۳ لرکآت اد هر و ١یہ اہ ارس همون زا نارد ےس لور ےس اردا هاسرا ۶ <

 ۔ںہ نگه زور ست راس هو ںی ںراد ےک ں زلاو نفس ےس ل رس و بل رم سم کک

 ضر ی۳ ےک ل شرر 2 هما تاج مادر هرروز و تر تب
 لرد بی 7 لابا ےس ےک ں ورم یو ودع ما ہو تو کردا ںی ي

 گلد یزو اد اس ےک ت رم ےک تطال د تہ لیں ٠٢ ںیہ اپ یس لساف نارد
 َ ارم سیم با ےس کک سر

 SA رو | هل عترت سم تلخ ر ق رکا یس ھا روا

 گیت هو سم ےککےس ف ور اد ا لب تسار هر اش 7 در کم رس ۔ں
 ےس ی سس سست اب

 ہم



 یا نص ایم
 کسے چت کھ چیک تک یت و

rتپ هاو رپ لس ترعت رک ورد اردا یہ ےک ا را ےہ و ۳/1 ۱  

 ر ظفل یب دد ےب ےک نیب میا تسر yy ںیم کرک کہ اردا شہ

 سم ےیل ےیل ےس رپ یہ ےکےے راد د لسا ہد ورع ۷ رلود نا کو ےک د لر کیا

 لب سو ریز هل 2 تی + تتلو ٠ ےس زف رس وج سم سلو دری

 تا سا تورم لوک هر لب تاپ اس فا کلم

 دنر العا رک جسد رھ ےک د رپ تنور راد 2۷ت
 رب ںیم لبلد ںی کب

 لر نرو یکے نر ہندو کر
 یس ںیکوک رپ ہک ےس ےک یک یکن ونود ہو نهج تل ها ناو ۳

 نم رم هاب تسریع رک کے دکور ںیم تیشرت قاب لند عسل

 بی متر ۔ ے مر سودے ل ےک ں ورم ل ںی تربل ں م ناوک س یہ
 ےک کر ہد چارہ مرے ےس ےن کوم ب تا. ںی ن « اکی ل ی هس رارض

 ر را هریک ت الار عروس اب کا ارپ نه .ےس جام ار این د امور عام

 َ ۔ درکیلاوخ کے رپ رو ھی سم ٹر ےسد مم اتر ںیم اضنص ے آی یکے ھ و

 0 سام وا تارخ اوس ےس ےناھکرچ تر رز تک سورس
 2 ےک ر ےک رم کل ا یوں ا ےس تاو جاتا ےس اج کب اہک سم اک ١

 ےس تایرور یکے یخ ےن کیک کپ ےک نو لس که ےک د جی تیل

 رپ + نت ےس نر ےن دوا پس تبا رتو ہو امہ د نفت

 ج6 ام ےل اح طیکل وف اض ما تا مک سر ںی نل یک ےس

 برد اع هشب هلو مارو ار یا قناری رب د ننک

 ۃرو ےس لد کت یبا اا یک رکا ےب ی ام ےک ت مالا نوی ایکن یب ںیہ ےک
 ها ۴گ ار شف ازم

 نررتلا ر هل
 ي ےہےک کمی کس سج ےک ج ج ج ج ج ج ج ج یز



 هه در اس ید رسيد هديه اید ںوط نو و
 جاری لرد هاب سر همش کمر ماس کی انی
 رے ال ۔ے نانا الحر سالک ماھر رل شر لا اے تایم ن ارآ 2۶
 ام ناو ایم تھر ی اس او ءاوپ ادیب حس سر تیکت کا ار

 کرک دام گا اھت ا یکی ت رسوب ؛ سم صومضحم ب ےس ن اض بای نہتے تاس مآ نا
 یر ارال فا ہادفد خد ےہ اس کت نانا لوتس نوک یر
 سم کام یا دف اسی چپر کر کب یک کا ہ یز تلاد کن ب ذ لانا نیک ےب
 رپ تیر آف سس ےس ا سیر ھی رد اس ےن یز ل اناا رس f ر

 مپ نیش ی لات هنر يا گول کس تقی ںی ماب پیکر ما
 انے ا ےیل نفر لایخ بیس اد ده رخ نم ارگ ار اما
 ٣ جے الاب

 ود ود! ےس رب ِتالاکے اس پل ترص طا دام ر تلر الا
 یراسروا ےہ کرد ا ےھت بارہ ےس ےڈب ےتارق ںلود امج ںاروا ےاز ہضم ےس یر

 رک تک کم تار ےک حرم سا لے ترطیسددردا اه لرلرورض انا

 کپ ترص یک ون نم توپ . مزاحم اجر لا درد ها
 یلدا گر هدص ۲ لا حور ردا - وب اهعپکتس اره ی زنا انب «سسخارف نیم . < ارض

 ےہ ارض رہ یک ےب راک یمن ےس پا هلیکدودص ال لا عدد چم اپ کارن ںی
 رک درج ب نیا یب ؛ںرلود ی اردا اررپ تیا یک “ںی رخ باب من اش
 وا سپس میم ما#تضو روا کلر رہ ترعو ے بیک ں اہ کو

 نا یم لاس روا ےس رف یر راپ فن کلم لا حاضر تار رم هد 2
 ضر وا داس فاس ےک رر یو ارگ رگ ا ry رد رت ےن فنص ےک

 ھکرکہو تیر کو ات ےس فاصلا دت یر دا ید وکف رات ےک عید
 “پسر ےن زم ماد ۔ ےب مر رک ٹپ نار جب ےس ہور پسی براتب الری کے ب کس ہرنعر

 نزن

۳۰ 



 7 کا نام

 ساز نيم سارا
 هس لرب اب ببرند رپ ترا ار شا

 ۱ ۵ ساز دا

 هلو | تری ار بس لس مهسا ٠
 ۔ ےہ ںیم لعل زاریدب دا کیل بہرہ رگ مای ایا هری
 - لپ زا ے کرہ ترک شکل کت یاس رھپ ردا

 ۔ هک شفا هاب هراز تسنیم اتم رک ان
 فیش لطب فومن بیر ترضخرپ ترب ا

 ۔ ےس باکل ہوم

 ےک کہلا فص تراب
 يه رب تست ی رک چکر مایک نر رک “۱ ۳س

 فرصارم رربج ی سی - هام تر روا او سیب تله عروس ناسا اھ

 کر کر سرایت ا ارولر وار بکا عد عن ےس دورے س سان ماس ےس تا سا

 لاا ب ےک کر یا اس ےک ما فرص لا لاردا ے ا اکل لذ "تاہم
 رم الاد هے اج حک درا اک اوم ےس بسر دا الاد ےس یلص نار او نمک لخ «ترع

 ےب ہور ہیک اعاد کر دیتے ےیل ںی سا
 تره آس اس ےہ رپ ب ادل ےب تشیع بج س بل

 تاد اہم کے سب اچ ایل حر در دوپ رک ں ی جنم کے ن کس یم دامب ےیل لاو یک اردا
 جات از سیا ےس اس رم رکں یکادر تمجحاع سی ےس ںورسود ہد ےس تلر ت اہ ایسا

 ار سم امد رکے زنا یک فخر انک رپ سم ہک وہ ید وم داد
 ایکو لا سرو ا ںیط وک ےک سا بس ںی 72 “ب جام ےںہا

 بم ی را رد زرد تب رب دا تم« سام ددا یو ؛ نیر واااو اپ

 ماسال تادا هلم

۳۱ 



 نل

 ہر /4 هر ردا زا ےکب س نا ہر ردارژپ زادر س ۱۷ں رتن رس ۷٣نا ں رپ رت سا

 دہ کت راج Je رکے ے لال س ہو اکر 2 4 2 عین یک رن رر کں وسدد ۳۷ رہ

 . هوس سلنا فن هک ساب لس
 وار هند دعا ردا رک کس لصارد

 دس نا ںیم هلال ادد ا ييف ترضحر ےس م بسط. ی هر نادا یش ت ردت

 نات هم هک با تب. لار یار ت از کرا ےس یک اپ
 سا ازا کب ےک یی ںی قبل اہو سم ں ژوو 2اک یار دا ی سم

 بله صبر ایم رزرو لاو یه لا« تست سن
 هک تاک لا ےب یا ںیم کیم ےس ناس عکس اں ود ہد رکے
 ےک امر عن ی کت دال سن امت حل مر اتش ترقوه

 و
 لر بل روا فیطا تم کل اش لر باز يه نامی خل

 ال سی کد ا ےک ین ںیم نکے کیس تز طکز صد ۷ا بج
 ترد زط کت حرم یکے یس ےک ہ سرکه زاوا ب ا ار این ارم هاب
 ۔ ےس ںی
 ےب رم

DAE9  
 سر روا ۔وسرپ زم ےسدس فال ےک ت قم ںیم نی تا ب نل ا ایک 44

 ره د ١ص ار هدر ید ےل ے در ورم کک وک او کو رگ
 اد اب دری شب روا مکس ول وی ۔ ےیل: کد ار یری یک مد دا ۰ 5 1 ط 2 ج

 طناب نایب قدر ۔ ںیہ ےک ت یغاہبر ےس سموم يا
 توو تک گلم کں درادنیرد نرد هک جد کد رہ لب قرار
 ےک سا فالخنرب اج رام سام اکر رد لس نیز سام مارک کل دم
 اید لا گم -4 ب اکا زر کل لعل ےس ںیم ناک ایف س یم "مر 2 ےس کر اصل

 ت ا ا ا ا ا ا ر ا ا

4۳۲ 



 سس 7( نیلم

 ا تلال شر ٠ تم تب سل یخ دیک ںیم دام کو لوٹ ل رکا ار

 ےس یکن مد! ییا ٠یم ے رپ سارا سیہ لپ بسر یس ا٤ کرایا ےس سا ںی دین ک
 هل بسم ازم کم تام

 هل کود رد ترفند یا جس یکم ئم ےس لرب دد ںی تب لا

 ولی الُم ۔خحل ارد مکس دق اولنت ال ےس ء داشر ال صر ےن ےسرلھ ےس یورہ 4

 لار دتلا ١ تلخ سم الا ید .ںیم ےک ےنرپ ہرا 4 هم ےس

 سی رک وہ 2 ل ےل )ردا رک ویک کا ںا یدیکود ماس ےس لم

 یک ںیم الی ے تاج اد کرکے روک اس رک سا ےہ اھت رد ا نو ما ہت رد ارپ

 روا ےرن کا لی تیزر اہ ےک ل یھ لاگ ار وا کاو

 یر ا ابد او رک شه لار رپ »۱ سص 0

 وی رخت ید لیفت

 ےس رق م لاکا ردا ۔ اد رک یش یش ٹین ارفع تشر م لا با ی رانا سج

 بن ےس وو رک بابا فر

 کا ےس ںی وتی کن دع یکے سب ےس شور هکر یو رد ان هر
 بے نل سدا خد یو یت! یرام کش ادا ۔اد رک رک کا
 طرف اچ. ف ارب تہب یک طلخا ے حط یسا ےس اب تب بک یم رظاعم ےک
 کم لب ۳ ےس لارتع ار مار مج چوزم ہد ایف تل ناورعا رب طول را رب

 کلا اہل امجد نک کد اڑا ےس ن اورہ فیل و ب کر اد ہو ےس سار ۱ ےہ ہر

 نین ماتم نایدا ںیم ولف سال ۔ےس یا رپ م2 ساب رپ

 ئ8 لا کا ےس لص ام زد کت ماما سیم سا رک اصن

 در یک
 هفت جلف بر فا تھک کیش لا

 ا اب! کک ر غ نرخ ے رد قو یا ےہ ا اد

 مال نکس ااف هل
 سس



 ها ناسا

 تب سم ایا تام یا هک موم کس دو ؛ لوارم ےک ار ام نيم گروپ اس ر یب ےس یب ےک ا ےہ کر شت
 را ےس کر ٹریک رر کف جے8 ےاج یر ۶ يار ۷ل ار لےے ےس ےنرک
 نور لو ےس ای اد اب نایب نب اط ےس لوت اچ اک فہم ےس یا لار یر
 اي لا هشت اک نام نخ زی زور دا اپ آر تا ےب

 1 ر ۳ 2 ترار داں رل ۔ مر رہ رور رر ت پاردا را
 عرعر ں ) .ےس ثیکم تیب لس .يمد هسپ فقر ےل روپ او ر ےب ےس تااپ
 ےڑپ ےن تہ رضا سو یر چکا ت اکا دا کلپ
 - مچ یر لی ا ایسا

 کے ترا ےک ری زرد جورب دادس ترف دک من لري.
 ور سہ ۔ ںیہناج اج ےک

 کار باوج ےن رہ ۱ ۹ ےن نرکر درک بس ام ایر ےس سا
 ۔ ےس نر ادخ یر کیم ادا فنادخ نس لس هس-۳, چی گز

 یم تی٣ با سٹرم ییا ۱
 روا اوس ےک س اروا تس یب هد هانی دات لس
 ۳ تی ب( شر تیر

 اک ئے ست ےہ و پاک یخ مرزی مع"
 م تی ا ب ارا ا و

 رانا تره چرخ ساکت
 ۷ں وروا یو هاب ےک ںی ثریا ملی سو نا یر کو
 بس + اول مار تا یش ناسور یر کیل
 ۔ ے ام روا ےہ ۔ ےب راکھ نت ایر یک ر ایر نا

 ر اد ۲۳٢ تباہ تاک یر کروانا تالا ناس 4
 ر سلام لا م پچ یرنلب سی دا کب هم نب مکے ہا کا

۳0 



 7 ناسالم

 رکے کس رشک نه + تی ا یک اردا لر ںی ا ا
 پا ےا ےہ سکس یش ہ تا٦ با اح ےک کک ام رک می ار وا .لوب رس

 ت د ےہ راہ ےہ رہ یک ناک یم رک ےس لادہ سارقعاس ےیل ھم آب ا
 رکے ایڈ سیم تب کباب هیجان دا هکر ۳1

 رہ سرن ایپ فا جی ںیم ںی ا با لر پے و لا ارد ایا
 گلی ےس رپ ایپ کلام هشاس لک 9 ارا ےس نا

 ۔ ےہ لو ا اد جی کے ں ایگدرہاطننس بل ںوہہر شاد یار
 ) مج رر الا حام ر °

 می اک ادخ ارے مے رک م کپ لاطم ےس تای آے س زادز سکس کرکے پ انید'
 ۔ےس |ر لوردکب انک ا نک ےس سم یل اہ لغ ہو یہ سی ہر رب شاہ ا و
 ار بس ا یم ولف ںیم نیر وک ما مسير اد پي
 ۔ ےہ دارا میک یاس رک سر بانس اپ یار لوکس هجا نر دا یان

 ںی ید کہن سر یہا ار کپ ےسولخ منا سمت ا زاس
 رب ها ےس دو کر ف

 یارو ا مس یلعر یر لیول یل عترت لاک ںی "اینا 77 7 ۳ ۱

 ۔ےہ یک
 یادت کی ترضح سی با رب د ےیل ےس ںیم فیلتر

 ار شک روا ہد طلا هم« لر هدنب بک ہا لب ےک چپ ےک ںی
 رب لر

 مرمت لوس
 ومر ورک هد چک رگ اکو با ےن ںی تیا ا ےس رت ؛ کود

 برا -لبت نم اولضم دق موش ماوحا اوعبنت ال ےس راش رال در دریل
 ؛ ےس ےئل ل ط ارا ےک ف ےن ں رر اف ےس نج فٹ ہیک وکی ارگ ا ےس راسا

 ہے ر تسر رس ا ارز مع ت الس نب تزن اار فس الف امیر
۰۳۵ 



 مکا نارا

 سري هر هک سا نم تک ےک
 ےس اہ کد کن مرد انس مهیا ۷ک حالم ےک تقر
 نط یر روا کردم تميز فرد سس اس کر
 ۔ یارو یی افسر ار اہک ی تکی کوب شام ےس ںرنسلف دوا ماہ دا ےک قر اس
 ےہ ںی ہلساد یباکر ود ےس تاماھنل صا کے کس جی لرکراینب ہرن ای کب لا کرد

 نو وطرب یک ارپ اردک یہ رسب د ںیم شیر رور درہ دریا سود قنات اس ئی ڈی سٹراپ ین اد تاطو ای بلد با سا
 - چو ما
 رہا ایک اکی ےس رم ےہ ںیہن ساز کرک مال قر قیم ولی نیم لپ”

 امت اما ہر ںیہ مے اس لا کج سه دن ل رک ناک
 ل یس طاب ۱ ر اس ےک ارو ا اھ ان با ضلع حد ارب روف ماہ نا ای
 ےس رک اک سا تم در ےس باہ یکے نت اہ امکان اک ادخرکس ار گے وک کس جاکر
 دہ ےض رب را ا ےن سیل رکی ار ای کب ب یلادد اےس رکے س تیک
 بیاد رسا ےک ںی - ۱۷-۳۷ قم ۔ل تسال ےل ےہ تط كہ کا
 ب راے تش سام کول اکی اے تر ےس ؟فرہیںرا را و ےس رسیدہ ےک
 روگ امن تاب ی ۱۱۹٣۱٣۳ کول ۔ اھ ین الاو تردفسم ما ۲ وزن هستم )یداسرو اهر

 رپ رک اکر دان ےہ ےک عن یل ری هی فن رد کلر
 ۔ ںیم لک مدد ا ےہ ایککراب ےس طظ سا ںیم کر کے یل ںیم لی کن شنای اچ لب
 زیکر را :VW ےک عرس ۔ےہارب لاو هست زن و رر هکر ا فر
 لادن f ر ےہ نال ایٹ ےس ی تاو سالاد یت کت ام ہر در ےس نیل ۱
 کم قدس ںی یں ا ےس رک ن تسر ا دپ پھتا ےک نٹ یار وا ترا
 - لب پر کسانی م

 ےہ خیل فنص ید عب ےک
 ےل ےک و نر لعق یا تار ےس ع نر ااو کا سن تم اپ تنیس ہد

 هل یکتا نم را نام سس تارا اسب عروس

 3 نر 4



 م : ها نل

 الا بد سد رک بار ج تم کت دهلی اوس
 نرم بسوی. بسر سلب هاو تا ات باز
 بل < رپ تاند کن ا زا اےس یہ ییدص سچا رو١ سپہ تہ ںیم یدص اپ
 مکر بز اردا ےک ات ےک ہی مع اراد ںی نابل ںیہ ۹ ٠۹ ںی ںو ہلیرد هلو تی

 لی دیت کرد یس نودا و کتار باس وا چست ی اے نان
 طا رد هشت رک یک چسب د آو تي ںیہ تقام ار اکہ
 ۔ایکد رخ قو یک ہعف وی طا اش ار چھ لت

 ںی اوترو تر ںیزام وہ کیک ای و اگہتداہعکں وادویددا گی یی اف
 تخم تل | منا دم کت اذ کے نا هام

 نارخ باج ےک ت اک ا تمر کک و ر ےس رک شکن رب ےسراک ید ر لاسی ۴

 سنا رک تر یم نید ےن مرگ واسم ام ترور کی ما

 دوار زا هم در ر کد اچ وپ کال نا ےن دارا ما راد راپا

 ارین ررر یہ ےک ا ہوا سہ ےک رہ یر ار ایمخا ےس حرم سراب ساز دا
 خا لک روکنا ےک مدھم لای ناپ ہدایز ےس مج ےس یر کا ٹپ یل
 e اےک ں ریت اس بل لا رار رک انکی کس رد | ور هدر ها که کم لس

 امنا ےس لرو نا راپ ےک ی کل دار ھم کردا اسی ایک سرب اروا لسا

 لی اوج لام یک ہک دت پک اپ رر کت سس کر لاد هنس
 هکر بارد کل کک ےس ی لیک پیک مم گیرد سم لب
 لیوا رکا یت ام رسد قو ید یاب کو تیک
 مخارج نود عرف درج یی تم
 ام هنری ان کت سد وام خارگ نر لاو سهام
 گرا یار گت راد ها فی دره سي سه دا ره یر نم
 کالا ( اےک ں ورک کپ رل ا ر د السر ےس ٹنئار رگ شر لو

 روا ےگ شکل مکر دا ےگ ییا اج سس ہک لیک رام ب۲ ںیم ےم ےک ران مع
 یکں وک ادع 0 کرہ نار یک ےس ےس ل ںیم شب



 تر چو تن یچہپ یا ہم کا نابلس

 لر ی دن ھل 2 ںیم سار وا ایام ےس کم ےن رہن ن من

 روا یر گن ا۷ی ایپ تی ایا ںیم تاکہ رز یک ریل ےلی دک ددا
 روا ساک هل هد یک ےک ل ابی دم ی ۱ کم هک تاو سا

 سه مک اچ سرب قوا ید ی به ترذع
 ار در کم
 ل ال اراپ دب ےراصماو لا رد )یگ روپ ہ رام ل یا یب ےک ےیڑکندر وب ےک

 نان ترضح با لبرل ںی لمبا نالے رب فضا نی لی یب د
 ےہ رر ا م ترص ہیک رپ اذ لی ںیم ںیہ ںی ناز للبن یہ ایی تس ںی” یک
 رمان شن اس رگ ا نی رکی کل نا لو رد ره رکن یک نا ک
 د اے ہلا از اس کهن سر دا ےن اگ وکی کک نیر ےس لل یک این دت ےس یب د
 سوله لا تو هد یر کل ولا زر صف درکف ہس ےس سا جم تساوی رز لر تار قد ناز رس سا ککے چل کل ک
 اشار ار واک نا دیا: اپ ا دیک یدو کک حس ( ریس( لرععتے سر صانت هل رک رم سارا هک اپ در برش اس کی ارد هی وا هک لو اک یر لا ےک درک
 ےس رود لات یک تراک لای نرم نومی ےک

 ۔اھت بنات دا د او ےب ےس ےک رک ںدصک و
 راس سس ںیم ید یھ رے 77 تسلا سر رج ےک ےیل اهم تب و 1
 هرکه سبب یر یک ور ان لیک کت رخ یی عب ےک یا اد بزم ےل یھت نو ںوضک روا ور هری یی لا ہی رول یک باضا کے وتی لا ےک لا ںیم نشر کن سی کل ید ایڈ یکایک سیم ںی رم ریت تن
 نوا ہلکے کے طا گرو کل رر سک الا راس ےس تیا ےس “تارک یس نیا ریتم دیتا یک اار ی ےک تی سا یم پفم رم

 هر سوز اي سلم ٹیک یکایک ا ست ےس ںیم ایف سيد کر اسے ٹی ار ترا
(r^ 



 ھ ھا ر

 نو لا او

 اپ سود سو تک لمس ںیم تال کمر تی که ید نر
 ےہ ا ےل ۔ راس لادو تسکین دیگر سارا یر کک
 لرو ریل ہں ی شل هچ نیاید کت ان رها تی و تیک
 دا تیز اند یر تہ لا کنه نیت نی تاز یکے یہ اکسس
 - لو تب کد رپ لر ذی ترا اب نبودند
 فلت لمس رپ نت بيت ںی لکیر
 ںیم نادد سا... ےس یلاح کیش هر تقو بیس و تي کا

 کی امم کت ایس ر شرک راز لوس ردا ام مد ےل ضأبواء اگه اس

 ات... لرد کیس نخ شنل سرد سد
 امنیت رکن کت امد کت تلامس نار ےس د کرہ

 کی ےیرکو لصعاح یگ دی ےس تہ کام ںی ابطص اوہ ےس یر وارن لٹ را ہو بلک
 کریار ن لخآرو کہ ج رپ ںیم بم ور یخ تل ام سا رب لس رم

 استر ایکس رکن رس سا تایر ی ار جو کی رمزان لضثرد| تگ ر کس اد

 ۔ غرب له
 ی ںی راک یر تع لس رک ستار تاس تایر

7 
 رکو یر تنفس الف تناکدق یراصنلل یذلتیلتل  اذه

 ےس یھ تلف رز اررد یش تص

 م ںی یکی دار ادرپ نا ےہ یک ایما ہار رم ےن وک نمک ںیم لی ۔۵
 ںو ےس ےک صر و ا ےک ےک از ایک لا ہد کاپ یس یا دا چرب تن

 :نایمد بجرج لدرف اکے سل مز ماہ نکے چک نملرم ںورذ کم ہواعم بتلا
 ےس مک را تک ات سو رکے رسم ںی 7

 ےہ ارز کد لامپ مب وسد 4 فا بس کو یش بس رک تر
 زکر اھل اک یگ رم تدارک شو هجری نوا هنگام اکثر تام

۲۶۹ 



 مس 30 ناسا عم

 7 تطمارپ نا ےس ناز مد یر ترتد مااا طرز او ترععے ارض ب ا1
 لک سرے کالب رھا لا یل وہی بت عا یم ین کک ۳
 ۱ بیر تم کار طرق رک

 لس .o چای کن رک نوای ن ۲
 هرز ےئرکاد ترضح۔ ےہ ایر رلاوم وک ئ عت رضس وار ؤاد تر ں ای ےن نر لیے
 ۔ ےس ںیم ہہ رواز۔ےس ایکس م ے یزید زوس یل منا لازم اک ایم فد

 ےک نس کر نباید مهر کر نار مر دگر هک

 درو | برگ پاط هد ردا کلا ہر ےس تشب لاد ےہ

 رم کں وداد پا نل دوا ںیرکمیکں نک ےس ار ںید ال طرکں وما
 نرود دا سرکوب شدت ی ا
 دم انکے ن ںو در هک سالم. . .. شه دسر
 ےس زم نیل ہن نہ: کیل... ایک فا پس تسدد بتا ا
 سا ہو ررا ےہ ر ٹوک ےس | ےس لرل ار یا ر دا١ کی ر۷ا ماس ےس سا

 را . ےس امت ماس ےک نا ر ےن ا کو کے شد رارافو ںی 24

 یر سیکھ ںی نادر ما کت داغ ماس ما یم ںاہامب ےک وما
 رم واہ سرو از اد سن
 اب ےک اک شوو کر اراب نا لا پا چم ددا سوب تب

 ۔ کر ھپ فام
 ۔ ےس ںی ہا ران

 کس یر ا تور ےل هد یک چک سری
 ضا دوام رک ہر 7 یم ۳ د دوب رلود 7 رد بید

 هر - در ترس - يا نیر بم
 هل ںیم بم م لز اردا لد : ناک زاویه لر هر

 ا ارات ےل



 a نص
 : ,د ام سبکی ده

 دوار ترضح۔ ےھت | اع.رزار ترت ل ترا یب ےس تہب

 رپ جاش ها
 رهنما تستی هر شوخ ترش رب اد هر

 ۴۔ےررزا اس ےل را ٹوھکر بر ن ار پس تدا۸و ےس ںوراارآر بس

 ےریم یم ےک نند ےریم :رگر کر اریک ںیم تادص یب ادوادخ ےل...
 مس نام ی طه. کد ها

 نا لا ۔ ںی کیہ پا ےس ں ررر ا ہر رر ایر کلا مز ںی

 ۔ کر سو لو رک تی بس تا 13
 ۰ لار واک ت سارا کتان یک ےس یدک تح

 لا لی رپ یدین کسی ا ےل

 اک دا لول کندن 1 لرب مایا تہب ترب!

 ننه فی ]هه تار رر ںیہ مام یک ا٠ ںی کر مب ےس
 کک ارم مکر ڈرو ےل رب تربت دا
 رگ کروا بج ےنااوطس رگ کں وڑا تار روا رب ایر 22

 ۔ ےس را سیر سیب نو ےک ںی کے ت رپ سیب ںیلو ےک ںوراد پا چی
 یک کرک رو یر 4 77

 دو ےک رم رگ ںرپا“ ےلر ا )رپ اسے در مار لوراد

 ۳ ۱ ۳۳۳۰۱۲۳ یر ی اب رر لع
 ۰ 7 ےس رہ

 دن ارس زالو

 سرچ عاش ہں مدارا صا ۔ ےس ےس زا ریپ ےک پارا ےس اوم ۱"

 کر سلم ا ےر ور لا 7 7 ۶ ۴ رف کک شکار ےۓئم ور ےک

 ام بار لرد زد 2 ام لس سی 7 یکم بج یش اوہ اکے ےس

 ےک طار کے کن ادرع و نایب تیبا هراس شیدا
 سال جت دا ۷1 ۳۱



 ضا نرالو

 ها سر لو ک طی اکا دارا کروا رکی رپ شفر ی نہ ز
 ره سا یا تاج تم بجا موم ےہ اء إ ر سیم یگ | شنا سا کم

 gd عامر تلاع ینہ اردا رب المپ ٴ لرلو وا اکا ملز ا ےس نور کر سلب

 نر رے نا ا رک وکرم ادب تاع لاا کت داغش دال ار کم تر ۲تا
 ےہ سما تہ ا وا“ ایا ےس سارا ےک ےل رک یر باھا اوہ رصد لس ر رک

 نا رسد ںیم لم اک وتر کرکے هر سیار دا ےک ےس زادر اب ےس ےک در
 لرد مک میپ سجے سید هو یخ نیر دا درب ار يکي هر نمد
 - هی تل

 تیر نک ہ ےک ےس ےک تس که مش هو یاس نر نشر
 سرو . لب بسا هراز تشارر ناو نایب هه نیم حک سیم
 کور رک ا للل ےنکو ر ےک یک ا رہ رکے کس ےک چک ہر ںیم لرلو ےس ر وہا کی تیا

 سز نار کار ران یصا ۰ ی یک تی لا یار ےن ن یب لر هو رک

 لر ۳7 77 چت ررر دد ۹پ نولعفن اولاکاب صل ےس تخم ۳
 بت | عن زود رک یوم برام ار رد رک با
 ۔ ےس ژل تم نزد

 ۳ منکر
 اد < لرد ےن یہ ےیل گول تب مرد رک ید رز ا

 فالف ے نر چ ایک اور ےک آی پا ےن واب س نادا ارت ایکں یب کم رام
 ےک ن؛ مم تط ےس تولوا لا . سلم تل + باز شه ہو روا ارپ بعت
 ناو هراس طب رو همی کس کش کر رخو داب ائطابد رم اط دفا تمہ

 ہوس بت و مکر لاس ست را
 لب ےس وید تلہ ردا تسرپ تب رب تسنیم ۔ںیم ترک غ و نر ۳1
 ی یا وحدر واری ادط کب انکل د نب کا ںیہ تھم اک تسدد فاطگےس زا سم حب
 لت تی ےس ا 7 رظ ام 27 ور 2 و کر 7



 شک سلم
 یارک سود ےس مرتب کل گہ ےس رت خال امن روا سد لب عن ۓیگاا لا ےک

 تا لی هب ارد ںرر ر تار ل اغ ں 27 ےڑا 7 مرا تمل ۱

 زر غرق ها ام این کم ارد تاک شک
 ارا ا ۔ رکی ٹحشسر کل کے نل رپ تار ےک ت ادص کر کاب ےس تارن رک ییا یک با
 لربتعرل زا یا ابا ےس رپ ےت ریپ تلاع ہد یکن سی

 ےس ںوکنم لا دو/ت داود ترذل ےس نیٹرارداش ایا٠ بردم کک مک
 پز کس هک رے ےک ت نا لادن برت ےن اک بس | لو نت

 سان هستنعا رشد عج فرط یکی جر دال اھ رک لام سی ب
 تور امان نيم دم نوری مپ کیت نر تسنیم لو
 یک ۱۶ هلال هراس نا هتک رم هو در دوم قاصمماک
 ضا ۱ ۲ ےل ی ام

 نایب لر نیش چرب نا ان کت دف در یخ تی سا
 را ےس رفیع تک تله سرت سرما دسر بام
 لمر ر ر کن تالا ے.ےہامم ا کل اف قوا ثروت تی
 ےک لبا را عامو علام ںی ےہ ی ےک سلم نيم ںیم تال وا تین ذ
 ےک نا یری اھم کوب ایپ نرم ی یی کر قسم ےل ام ےس نادار وارکل با ںی پام
 ۔ ےک باس ا ےک ےن رپ ن وم

 ےس کہ لایا
 ها رک 0 20 ما - وه

 ےس ےک واجر بسا تیر نا نک ےب ن تصور روار ام کرہ وہ

 یر درسال ترمه نبود ین تب سیا هد ی
 کرم تزیین کس باطل موم ےن

 مالا سادا هس

۴ 



 7 ن ]لام

 ید ےس سوا ترص تراب کہ ںی اتم ےک ناخن رت اتر مرپ تام وا تقادص رک
 یارک تے نار ذاکر رت یھ شا لک کار ای ےک سد ےس کرم
 ن اک سم تری ردد ا رمز ازا سن ار 7 دف دز هک لا تر

 هم لو روبی میام
 نرم طلاب هر هه بکر عباد لکه پیام

 یک فال ا ےس نا اونم بہ رک ےہ آہ یم درد ہدایراےس ںوگکن ا سم ےلساپم ےک
 بیرو ۱ نیک ںوب ےن ارکع للاسر ریو لل E نا لامر رکن وب ےک

 راں ےک ے رم ا ٢ں یر کز م کک لترا یر باک اےک

 یی دار اس هستن نکن درج کنم نم ال کت زہرا دا رہ
 ۱ هم مال 7 ار اد کپ ۳7 رش گاج ساب هر

 مر نایاب تاپ یک رم رو ال رسر تلا تاد را سی اج ںیم تآ
 درا لالخ ل رضا ۔ےہ رد هر ارز ی دا روا رم یوم روا های نرو شا ار وا

 . یش رت روک رز کل لت ےک ناروا ےترصکت تیکب انب ایم اما عام
 لار ای یگ رار 7 لا ۱ رک سن رج ےک ترا رفع مس لر

 یہ تقصو نر رص اا رکے ےک تک افر و یتسود ےس نیک درہ واب ےس ےنرب باک
 ےس نید مر کرکت تیک جن محمد هی بم ارد ار لب
 نو هی هم یر ورم بلد بهره هنر و ترک

 ۵ : ف ےس هر ےک کم 5
 ںیہن یا زاتمااکل طو سرک اد عد یکی سردرد ای جگ بک اا م نا

 ہورک لام رو )ےک لاب تإ یا کب یب رب کج اپ بی درگ بر

 یگف الخ ےک ںور عر دا لولوص) ےن دو لم ںیم ےنرکا رد گو - ساب قاب کر
 ےس مر تر شب ہد اج اک لدو ےک سر لام > سم دف سر
 کراں ر نع یک ایا لپا با نل ےہ ےس رک تی کل وفسرب تبرو) ےس لا
 الدا رک عراق کت لر یر وتس رب تسب لک تسر کی قاف رو سود ےس ںو تسر پ

 0 خمس شے دخل

rf 



 لپ سا فا تی ہد ایپ “ئ8 0 اوما یذلر نم ی دها
 یی نیل ےہ کت ضحل ےن نکن او اکی دلا حتت ن دل گلد رانا

 او لپ ات الس ارگ عل رفت جد یک ال ضا خار کپ: با تک ےس تام ہلا رک ےہ کن انا 2۶ رک 0ل ہلا
 ۔ ےہ تلل اضرب نر چ باب ل ضا

 کر 5 الم ہیلی لر دارم جراح لر لر ۱

 : ۔ کوم کس ےس قر لو نلا بش یک ہم تقرب زور ےک یب
 میلعلا عا تا گان ینم لنت بم
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